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Resumo Enquadramento: A dor é uma experiência multidimensional, desagradável, que 

envolve componentes sensoriais e emocionais, associada a uma lesão tecidular 

concreta ou potencial, ou descrita em função dessa lesão.  As situações às quais 

os trabalhadores estão sujeitos nos seus locais de trabalho, podem ser fatores 

preditores de vários problemas de saúde, nomeadamente a presença de dor 

crónica. Por sua vez, a dor crónica pode ter implicações no desempenho do 

trabalho. Por esse motivo é importante investigar os determinantes da presença 

de dor crónica e a sua relação com os comportamentos de saúde numa 

população de trabalhadores. Objetivo: Este estudo tem como objetivo avaliar a 

associação entre as características sociodemográficas, de saúde e 

comportamentais e a dor crónica em trabalhadores de uma Instituição de Ensino 

Superior pública em Portugal. Métodos: Foi desenvolvido um estudo de 

abordagem qualitativo, observacional e transversal. A amostra de 82 

participantes foi recolhida por conveniência no âmbito do programa Sistema 

Integrado Sustentável de Monitorização da Saúde pela Universidade de Aveiro 

(e.cuidHaMUsTM). Os dados para a caracterização da amostra 

(sociodemográficos, hábitos tabágicos e de saúde. doenças e dor, hábitos 

alimentares, atividade física e exames de diagnóstico) foram recolhidos através 

do questionário e.cuidHaMUs-QueST®. Foram ainda aplicados o Questionário 

PainDetect para despistar a presença de dor neuropática e o Inventário de 

Sensibilização Central para identificar os principais sintomas e comorbilidades 

associados à sensibilização central e quantificá-los. Uma análise de regressão 

logística examinou a associação entre a dor crónica e as variáveis de interesse. 

Resultados: Dos 82 trabalhadores (53,3% mulheres), trinta (36,6%) 

apresentaram dor crónica. As variáveis estatisticamente associadas à dor 

crónica no modelo final de análise, foram: idade inferior a 55 anos (OR=4,56; 

IC95%=1,30-16,00) e qualidade do sono razoável ou fraca (OR=4,33; 

IC95%=1,38-13,57). Conclusão: Nesta amostra de trabalhadores, 

maioritariamente proveniente de uma população com habilitações académicas 

elevadas, mais de um terço apresenta dor crónica. Salienta-se a necessidade da 

contínua vigilância dos comportamentos de saúde na instituição. 

Dor crónica; fenótipo; estilo de vida; epidemiologia; fatores de risco 
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Abstract Background:  Pain is a multidimensional, unpleasant experience that 

involves sensorial and emotional mechanisms and it is associated with a 

potential or real tissue injury or is described according to these damages. 

Workplace factors can be associated with several health problems, namely 

the presence of chronic pain. In turn, chronic pain may have repercussions 

on job performance. Therefore, it is important to study the determinants 

of the presence of chronic pain and its relationship with health related 

behaviours in a population of workers. Objective: This study aims to assess 

the associations between sociodemographic, health and behavioural 

characteristics and chronic pain in workers of a public higher education 

institution in Portugal. Methods: This was a qualitative, observational and 

cross-sectional study. A convenience sample of 82 participants was 

recruited within the scope of the Integrated eHealth Monitoring System for 

Health management in Universities project by the University of Aveiro 

(e.cuidHaMUsTM). The data for the description of the sample 

(sociodemographic, smoking and health habits, diseases and pain, eating 

habits, physical activity and diagnostic tests) were collected through the 

e.cuidHaMUs-QueST® survey. The PainDetect survey was also applied to 

assess the presence of neuropathic pain and the Central Sensitization 

Inventory to identify the main symptoms and comorbidities associated 

with central sensitization and to quantify them. A logistic regression 

analysis examined the association between chronic pain and the variables 

of interest. Results: Of the 82 workers (53.3% women), thirty (36.6%) had 

chronic pain. The variables that were statistically associated with chronic 

pain in the final analysis model were: age below 55 years (OR=4,56; 

IC95%=1,30-16,00) and reasonable or poor sleep quality (OR=4,33; 

IC95%=1,38-13,57). Conclusion: In this sample of workers, mostly from a 

population with higher academic qualifications, more than a third have 

chronic pain. This emphasizes the need for continuous surveillance of 

health related behaviours in the institution.   
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1. INTRODUÇÃO 

A dor é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) como uma 

experiência multidimensional, desagradável, envolvendo não só um componente sensorial mas 

também um componente emocional e que se associa a uma lesão tecidular concreta ou 

potencial, ou é descrita em função dessa lesão (IASP, 2017). 

As vias neurais responsáveis por detetar a nociceção atuam com o objetivo de identificar uma 

lesão tecidular ou trauma potential ou real, através dos nocicetores, que se localizam na pele, 

vísceras e outros órgãos e detetam estímulos que podem ser químicos, mecânicos ou térmicos 

(Giron & Griffis, 2015). Este estímulo nocicetivo é convertido e transduzido em impulso elétrico 

(Giron & Griffis, 2015). As fibras aferentes Aδ e C transmitem esses impulsos até ao corno dorsal 

da medula espinal e daqui são transmitidos ao tálamo através do trato espinotalâmico 

ascendente, entre outros (Dunne, Getachew, Cullenbrooke, & Dunne, 2018; Giron & Griffis, 

2015). Aí, a sensação nocicetiva é transmitida às regiões corticais superiores (gânglios da base, 

córtex cingulado anterior, amígdala, região cinzenta periaquedutal, hipotálamo e córtex pré-

frontal) que a irão processar, levando à compreensão do estímulo como doloroso (Dunne et al., 

2018; Giron & Griffis, 2015). À medida que a nociceção prossegue, os sistemas da dor 

descendentes podem ser ativados no sentido de atenuar ou amplificar o estímulo álgico (Dunne 

et al., 2018; Giron & Griffis, 2015). 

A dor pode ser classificada de várias formas, em particular, quanto à sua duração (aguda ou 

crónica) e fenótipo (nocicetiva, neuropática ou nociplástica). A dor aguda é, geralmente de 

etiologia identificável e é resultante de dano tecidular, pode perdurar até 3 meses e 

normalmente é aliviada através do tratamento da condição subjacente (Dunne et al., 2018). Tem 

a função de proteção do organismo, sendo por isso interpretada como um sintoma (Giron & 

Griffis, 2015). Por outro lado, a dor crónica, tem duração superior a 3 meses e representa uma 

resposta desadequada a um determinado estímulo (Majeed, Ali, & Sudak, 2018; Radu, Bramanti, 

& Osculati, 2013).  

Associada à dor crónica é comum encontrar hiperalgesia (resposta exacerbada e prolongada no 

tempo a um estímulo nocicetivo), alodínia (resposta dolorosa a um estímulo não nocicetivo) e, 

pode ainda ocorrer, sensibilização central (Giron & Griffis, 2015; Ji, Nackley, & Huh, 2018; 

Latremoliere & Woolf, 2009). A sensibilização central resulta de alterações nas propriedades dos 

neurónios do sistema nervoso central (Latremoliere & Woolf, 2009), sendo um estado de 

hiperexcitabilidade mais ou menos irreversível no sistema nervoso central, resultando numa 

amplificação da sinalização neural (Latremoliere & Woolf, 2009; Wijma, Wilgen, Meeus, & Nijs, 
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2016). A dor crónica é considerada uma condição debilitante com grande impacto na qualidade 

de vida dos indivíduos (Giron & Griffis, 2015). É um problema de saúde pública uma vez que se 

estima que afete aproximadamente 100 milhões de pessoas em todo o mundo e que, na Europa, 

afete 10-30% dos indivíduos em idade adulta ativa (Dueñas, Ojeda, Salazar, Mico, & Failde, 

2016). Estes números estão em constante crescimento, assim como o dispêndio económico 

anual a nível mundial que se aproximam dos 189 mil milhões de dólares (Ambrose & Golightly, 

2016; Hecke, Torrance, & Smith, 2013). Está ainda frequentemente associada à incapacidade, 

perda financeira, diminuição da produtividade, falta de motivação, problemas emocionais e 

sociais, e afeta não só os indivíduos mas também quem os rodeia (Dueñas et al., 2016; Majeed 

et al., 2018). 

Relativamente aos fenótipos, a sua diferenciação é importante porque diferentes fenótipos 

estão associados a diferentes apresentações clínicas requerendo um tratamento distinto (Baron, 

Binder, & Wasner, 2010). A dor nocicetiva resulta da estimulação dos nocicetores 

(Gierthmühlen & Baron, 2009; Wijma et al., 2016). Surge após a ativação de um sistema nervoso 

saudável, é bem localizada e responde a medicação (Baron et al., 2010; Gierthmühlen & Baron, 

2009). Normalmente tem previsão de término (dor aguda), mas pode tornar-se crónica 

(Gierthmühlen & Baron, 2009). A dor neuropática resulta de uma disfunção ou lesão do sistema 

nervoso (central ou periférico), seja por dano pós-traumático como um acidente vascular 

cerebral, diabetes ou uma doença neurodegenerativa (Gierthmühlen & Baron, 2009; Kosek et 

al., 2016; Wijma et al., 2016). É de difícil resolução, com resposta insatisfatória a analgésicos 

convencionais e tem tendência à cronicidade (Wijma et al., 2016). É descrita como sensação de 

queimadura, choque elétrico ou picada (Wijma et al., 2016). A dor nociplástica está associada a 

processos de sensibilização central (Kosek et al., 2016; Trouvin & Perrot, 2019). Condições como 

fibromialgia, síndrome de fadiga crónica, artrite reumatoide, osteoartrose, tendinopatia, dor 

cervical traumática, dor lombar crónica ou síndrome de dor pélvica, são condições em que a dor 

tem, geralmente, um componente nociplástico (Baron et al., 2010; Trouvin & Perrot, 2019; 

Wijma et al., 2016). É comum a presença de hiperalgesia, alodínia, dor generalizada, cinesiofobia 

(medo do movimento), catastrofização e comportamentos de medo e evitamento e elevada 

incapacidade (Trouvin & Perrot, 2019).  

A dor apresenta-se como um processo multifatorial, sendo essencial identificar os potenciais 

fatores a ela associados, em particular, aqueles que são susceptíveis de serem modificados. Esta 

identificação tem em vista a criação de programas de avaliação e intervenção diferenciados 

(Booth et al., 2017).  
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Este trabalho pretendeu explorar associações entre a dor crónica e fatores sociodemográficos 

(género, idade e habilitações) comportamentos (alimentação, sono, atividade física, tabagismo) 

e características de saúde (hipertensão arterial e índice de massa corporal).  

Esta dissertação está organizada em cinco secções: i) Enquadramento teórico que sintetiza o 

estado da arte acerca da associação entre a dor e as variáveis sociodemográficas, 

comportamentais e de saúde;  ii) Métodos, onde se  descreve o trabalho desenvolvido para a 

abordagem do problema deste estudo e onde se incluem as considerações éticas, 

procedimentos, amostra e recolha dos dados, assim como os instrumentos de medida, análise 

e tratamento dos dados; iii) Resultados, onde se resumem os resultados desta; iv) Discussão, 

onde se apresentam as limitações do estudo, a interpretação dos resultados incluindo ainda as 

implicações clínicas e estudos futuros; v) Por último são apresentadas as Conclusões desta 

investigação. 
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1.1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO SOBRE FATORES ASSOCIADOS À DOR 

1.1.1. ALIMENTAÇÃO 

A dieta parece ter um papel relevante na dor (os autores referem-se a dieta como sendo os 

hábitos alimentares do quotidiano levados a cabo por cada indivíduo). Existe cada vez mais 

interesse no estudo de fatores nutricionais e dietéticos relativamente à dor crónica, seja esta 

visceral ou seja fruto de distúrbios somáticos como cefaleias, neuropatia, osteoartrite, doença 

oncológica ou dor lombar (Nijs, Elma, Yilmaz, Mullie, & Vanderweeën, 2019). Nijs et al., propõe 

quatro possíveis mecanismos baseados em estudos pré-clínicos que interligam a dieta, a 

neuroinflamação e a sensibilização do sistema nervoso central. Estes mecanismos são: (1) stress 

oxidativo, necrose celular e lesão tecidular, (2) ativação aferente do nervo vago, (3) inflamação 

periférica e (4) alteração da microbiota intestinal. Todos estes parecem contribuir para a 

ativação das células gliais, as quais, por sua vez, têm um papel importante na sensibilização do 

sistema nervoso central (Nijs et al., 2019). Uma dieta desequilibrada, por exemplo, pobre em 

fibra ou hipercalórica, está associada a stress oxidativo, necrose celular e lesão tecidular, sendo 

estes por sua vez, potenciais ativadores endógenos dos Toll-like receptors (TLRs). Os TLRs são 

recetores que participam no processo de defesa do organismo em caso de lesão tecidular e são 

parte integrante do sistema neuroimune (Lacagnina, Watkins, & Grace, 2018). Assim que ocorre 

a ativação dos TLRs desencadeia-se uma cascata de eventos de sinalização imunológica central 

proinflamatória, incluindo a ativação das células gliais resultando em neuroinflamação (Nijs et 

al., 2019). A atividade excessiva destas células gliais promove a ativação de astrócitos no sistema 

nervoso central, hipertrofia e hiperexcitação (astrogliose) destes, levando à produção de 

susbtâncias proinflamatórias. Por exemplo, o fator de necrose tumoral α (TNF-α) tem a 

capacidade de induzir uma potenciação de longo prazo, aumentando a eficácia sináptica e, por 

conseguinte, facilitando a sensibilização dolorosa (Nijs et al., 2019). A potenciação de longo 

prazo e o aumento da eficácia sináptica são mecanismos chave subjacentes à sensibilização do 

sistema nervoso central e à formação de memórias de dor (mal adaptativas) em indivíduos com 

dor crónica (Ji et al., 2018).  

Os neurónios vagais aferentes têm um papel importante na deteção do tipo de dieta podendo 

levar o córtex a ativar as células gliais (Peuhkuri, Sihvola, & Korpela, 2012). Uma dieta rica em 

gorduras saturadas ou hipercalórica juntamente com os mediadores proinflamatórios que as 

acompanham são sinalizados através da via aferente do nervo vago no sistema gastrointestinal, 

promovendo assim a ativação das células gliais, o que leva à sensibilização do sistema nervoso 

central (Nijs et al., 2019). Este processo tem ainda influência no processo do sono (Peuhkuri et 
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al., 2012). As citocinas proinflamatórias periféricas têm a capacidade de atravessar a barreira 

hematoencefálica e migrar para o sistema nervoso central. Um aumento da inflamação 

periférica (tanto por via local, gastrointestinal, como sistémica) ativa aferentes vagais (que 

possuem recetores de citocinas) induzindo neuroinflamação (Nijs et al., 2019).  

Dada a influência que a dieta tem na composição da microbiota intestinal, a ocorrência de 

alterações dietéticas podem promover ativação vagal aferente e consequentemente inflamação 

intestinal de baixo grau (Nijs et al., 2019). A atividade metabólica da microbiota gastrointestinal 

produz uma larga variedade de metabolitos chave, como vitaminas endógenas, ácidos gordos 

de cadeia curta e neurotransmissores como serotonina e ácido γ-aminobutírico (Mahony, Dinan, 

& Cryan, 2017). A produção deste tipo de substâncias permite que a microbiota gastrointestinal 

tenha um impacto a nível do hospedeiro, incluindo influência sobre o sistema nervoso central e 

periférico (Mahony et al., 2017). Um estudo sugeriu que algumas espécies de microbiotas 

gastrointestinais têm a capacidade de elevar as concentrações de triptofano e, 

consequentemente, facilitar a sensibilização central através da serotonina, que é um importante 

neurotransmissor envolvido nos processos de hiperalgesia e analgesia (Mahony et al., 2017). 

Estudos pré-clínicos sugerem que terapias para a disbiose da microbiota podem também afetar 

a excitabilidade de neurónios aferentes primários (nocicetivos), reduzindo possivelmente a 

sensibilização do sistema nervoso central (Mcvey Neufeld, Mao, Bienenstock, Foster, & Kunze, 

2013; Sessenwein et al., 2017). Desta forma, a dieta pode contribuir para atenuar ou agravar a 

sensibilização do sistema nervoso central em indivíduos com dor crónica (Nijs et al., 2019).  

Um estudo de coorte sugeriu que os marcadores da neuroinflamação estão associados a 

elevadas concentrações de glicose periférica em indivíduos com síndrome doloroso regional 

complexo (Jung et al., 2019). Outro estudo de coorte mostrou que altas concentrações de glicose 

plasmática e baixas concentrações de lipoproteína de alta densidade (HDL), estão associados de 

forma independente a uma maior intensidade de dor crónica (Goodson et al., 2013). Em 

condições de elevada concentração de glicose, a sensibilização do sistema nervoso central 

parece ser facilitada pelo aumento da expressão e ativação de um grupo de proteínas de alta 

mobilidade denominadas B1, o qual modula a resposta inflamatória nos neurónios do gânglio 

da raiz dorsal (Bestall et al., 2018). Além disso, altas concentrações de glicose plasmática 

resultam em hipersensibilidade dolorosa, provavelmente pela interferência com as funções da 

mitocôndria celular e subsequente produção de espécies reativas de oxigénio, stress oxidativo 

e ativação das células gliais (Feldman, 2003; Wang, Couture, & Hong, 2014).  
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Intervenções nutricionais com alteração dos hábitos alimentares podem melhorar 

significativamente a sintomatologia da dor em indivíduos com dor crónica (Brain et al., 2019). 

Uma dieta desequilibrada, caracterizada pela ingestão de gorduras saturadas ou hipercalórica é 

parte responsável pela ativação das células gliais que ajudam na manutenção da dor neste grupo 

de indivíduos (Sabia & Kalariya, 2018; Tick, 2015). Este tipo de dieta, pode levar ao desequilíbrio 

entre a energia ingerida e a utilizada, o que tem como consequência o aumento do IMC (Okifuji 

& Hare, 2015; Rodgers, 2017). Por outro lado, alguns estudos sugerem que uma dieta rica em 

vegetais, frutas, óleos e fibras saudáveis exerce uma ação anti-inflamatória nas vias pro-

inflamatórias, causando assim, uma diminuição da dor a longo prazo (Sabia & Kalariya, 2018; 

Tick, 2015; Vaughn et al., 2017). 

Tal como foi referido acima nesta secção, a dieta pode ainda influenciar o sono na medida em 

que, é através dos alimentos que são adquiridos alguns dos percursores de serotonina e 

melatonina (hormonas que integram as vias do sono) (Peuhkuri et al., 2012; St-Onge, Mikic, & 

Pietrolungo, 2016). Esta associação tende a ser bidirecional, uma vez que indivíduos com sono 

não-reparador tendem a fazer escolhas que envolvem alimentos hipercalóricos ou ricos em 

energia, mostrando que, tal como a dieta tende a influenciar o processo do sono, o sono 

também pode influenciar a dieta (Peuhkuri et al., 2012).  

 

 

1.1.2. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 

O Índice de Massa Corporal (IMC) é a razão entre o peso em quilogramas de um indivíduo e o 

quadrado da sua estatura em metros (WHO, 2006). O resultado obtido permite classificar o 

indivíduo em diferentes subgrupos. Um valor de IMC abaixo de 18,5kg/m², significa que o 

indivíduo tem baixo peso. O peso normal ponderal compreende valores de IMC entre 18,5 kg/m² 

e 24,9 kg/m², sendo considerado excesso de peso valores entre 25 kg/m² e 29,9 kg/m². IMC 

superior a 30 kg/m² é considerado obesidade, sendo que esta categoria é subdividida em classe 

I (30-34,9 kg/kgm²), classe II (35-39,9 kg/m²) e classe III (40 kg/m²). Esta última é a mais grave e 

considerada como obesidade “mórbida” (WHO, 2006). Em 2014, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), estimou que 39% dos adultos em todo o mundo tinham excesso de peso e 13% 

obesidade (Okifuji & Hare, 2015). Um estudo muito recente realizado na Universidade de Aveiro 

no ano de 2019 mostra que mais de um terço dos seus funcionários têm excesso de peso (35,9%) 

e cerca de 10% apresentam obesidade, aproximando-se assim dos valores estimados pela OMS 

(Brandão, Beça, Silva, Gomes, & Sá Couto, 2019). 
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De acordo com alguns investigadores, o desequilíbrio entre uma dieta rica em calorias e o seu 

dispêndio é uma explicação para a desregulação do peso. Assim sendo, a inatividade física 

associada a uma elevada ingestão de energia pode contribuir para o excesso de peso (Lima, 

Abner, & Sluka, 2017; Okifuji & Hare, 2015; Rodgers, 2017). A obesidade é uma condição de 

acúmulo anormal de gordura, associada a esse excesso (Rodgers, 2017). Está relacionada com 

elevada morbilidade, sendo um fator de risco significativo para condições de saúde como 

doenças cardiovasculares, cancerígenas e metabólicas, nomeadamente diabetes (Rodgers, 

2017). Está também relacionada com a dor articular da osteoartrite e enxaquecas (Rodgers, 

2017). Considera-se que a obesidade possa ser responsável por mecanismos lesionais a nível 

biomecânico que ocorrem nas articulações tais como o aumento da carga sobre as mesmas, 

alterações posturais que afetam essa carga e, ainda, alterações estruturais nas articulações, 

sendo que vários estudos mostraram uma correlação positiva entre o aumento do IMC e o 

aumento da dor músculo-esquelética, principalmente dor lombar e membros inferiores (Emery, 

Olson, Bodine, Lee, & Habash, 2017; McVinnie, 2013). Além destes fatores biomecânicos, pode 

também potenciar respostas inflamatórias pela desregulação de marcadores inflamatórios 

como a proteína C-reativa, a interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral-α que poderão 

levar a um aumento de sintomas de dor como explicado na secção anterior (Emery et al., 2017). 

Assim, a obesidade é frequentemente acompanhada de dor crónica, uma vez que existe uma 

complexa interação entre as alterações comportamentais e fisiológicas nos indivíduos obesos 

que podem resultar nas diferenças de dor por si experienciadas face a indivíduos não obesos 

(Rodgers, 2017).  

 

 

1.1.3. ATIVIDADE FÍSICA 

A OMS e a American Heart Association recomendam que os adultos façam 150 minutos 

semanais de atividade física moderada ou 75 minutos por semana de atividade física vigorosa 

para beneficiar a sua saúde (Azar, 2018; World Health Organization, 2018). No entanto, a 

maioria da população dos países desenvolvidos não cumpre estas recomendações, aumentando 

os riscos associados à inatividade física como a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus, cancro, demência e depressão, tal como referido na secção anterior. A inatividade física 

é ainda um fator de risco para o aparecimento de dor e, vice-versa, as pessoas com dor crónica 

referem menor atividade física do que as que não têm dor (Parker, Bergman, Mntambo, Stubbs, 

& Wills, 2017; Sluka, Frey-Law, & Hoeger Bement, 2018). 
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A inatividade física está associada a menor atividade opióide ao nível da medula espinhal e, por 

conseguinte, a maior facilitação dos mecanismos de dor. Em contraste, a prática de atividade 

física regular, parece levar a uma maior libertação de opióides endógenos na medula espinhal 

inibindo a facilitação neuronal (Sluka et al., 2018). Em condições de inatividade física, estudos 

demonstraram que existe maior libertação de citocinas inflamatórias que, por sua vez, ativam 

nocicetores, induzindo respostas álgicas (Sluka et al., 2018). Por outro lado, com uma prática de 

atividade física regular, parece haver maior libertação de citocinas anti-inflamatórias, 

culminando na inibição dos nocicetores e por conseguinte, gerando maior resposta hipoalgésica 

(Sluka et al., 2018).   

Diversos estudos demonstraram que a atividade física alivia a dor, incluindo a dor crónica em 

diferentes condições (Parker, Jelsma, & Stein, 2016; Rainville et al., 2004). A longo prazo, a 

participação de indivíduos com dor crónica, em atividades físicas pode reduzir o medo da dor e 

melhorar a sua perceção de bem-estar físico e psicológico (Parker et al., 2017). A atividade física 

e exercício físico programado são cada vez mais usados como tratamento não-farmacológico em 

condições de dor crónica uma vez que trazem mais benefícios em comparação com a inatividade 

física (Ambrose & Golightly, 2016; Booth et al., 2017). O exercício aeróbio de baixa a moderada 

intensidade (50-60% da frequência cardíaca máxima), o treino de força com pesos livres, 

resistências elásticas ou resistência da água demonstram melhoria dos sintomas em condições 

de dor crónica assim como da qualidade de vida destes indivíduos (Ambrose & Golightly, 2016). 

Por outro lado, o treino de flexibilidade, como exercícios de alongamento, demonstram 

melhores resultados no que respeita à melhoria dos sintomas da dor crónica, quando são 

conjugados com o treino aeróbio ou de força (Ambrose & Golightly, 2016). De qualquer forma, 

demonstra diminuição dos níveis de ansiedade (Ambrose & Golightly, 2016). As sessões de 

exercício devem ser adaptadas de forma individual, progredindo de acordo com as limitações 

existentes, necessidades psicossociais e recursos disponíveis (Ambrose & Golightly, 2016). 

Por outro lado, na presença de sensibilização central, o exercício parece aumentar o nível de dor 

de forma aguda (Hodges & Smeets, 2015). Nestes casos, tem-se verificado que uma abordagem 

biopsicossocial com exposição gradual ao exercício, tem melhores resultados do que apenas o 

exercício por si só (Ambrose & Golightly, 2016; Galán-Martín et al., 2020; Malfliet et al., 2018). 

Neste tipo de abordagem, biopsicossocial, estão envolvidas equipas multidisciplinares de 

profissionais de saúde que auxiliam os indivíduos a compreender conceitos como dor e o seu 

processo e, gradualmente, vão sendo expostos a sessões de exercício supervisionado (Casey et 

al., 2020; Galán-Martín et al., 2020). Os programas variam entre 8 e 12 semanas de tratamento 

e demonstram follow-ups com melhores resultados a médio e longo prazo em comparação com 
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grupos que realizaram exercício generalizado para a sua condição (Casey et al., 2020; Malfliet et 

al., 2018). 

Embora a evidência científica não seja sólida acerca desta temática, sabe-se que em caso de dor 

crónica, a atividade física é aceitável e improvável que cause danos apesar do receio das pessoas 

com dor de que a atividade física agrave os seus sintomas (Lj et al., 2017). A atividade física pode 

ainda ter influência na alimentação uma vez que, os indivíduos fisicamente ativos e que praticam 

desporto de forma regular, têm geralmente mais cuidado com a sua saúde podendo optar por 

um tipo de dieta mais saudável, o que leva ao controlo do peso e estabilização do IMC. A 

atividade física é um indutor do sono uma vez que o indivíduo gasta parte da energia ingerida e 

também porque facilita a libertação de hormonas que induzem o sono. 

 

1.1.4. SONO 

O sono é um processo fisiológico e comportamental que tem um papel fundamental na 

manutenção da homeostasia e otimização das funções dos diversos sistemas do corpo humano 

(Choy, 2015). Um adulto necessita de dormir aproximadamente entre 7 a 8 horas de sono por 

dia (Peuhkuri et al., 2012). O sono é dividido em dois estadios: movimentos-oculares-rápidos 

(REM) e movimentos-oculares-não-rápidos (não REM), sendo este último subdividido em quatro 

fases – leve (1), moderado (2) e de ondas lentas (3 e 4). Cerca de 25% do sono é REM, 50% 

pertence aos estadios 1 e 2 do sono não-REM, 20% é sono de ondas lentas e apenas 5% é vigília 

(Choy, 2015).  

Na ausência de patologias intrínsecas do sono ou situações em que um indivíduo esteja sujeito 

a turnos laborais, a insónia é definida como uma latência de mais de 30 minutos e/ou quaisquer 

minutos de vigília após o início do sono por um período de mais de 3 dias por semana, durante 

pelo menos 6 meses (Nijs et al., 2017). A insónia é altamente prevalente (53% a 90%) entre 

indivíduos com dor crónica. O stress, o sono e a dor estão intimamente interligados e a elevada 

prevalência da insónia pode, em parte, ser atribuída ao papel do stress (Nijs et al., 2017). O stress 

da vida diária e/ou o stress derivado de eventos traumáticos para o indivíduo, além do sono não 

reparador (vigília, dificuldade em iniciar o sono, aumento do limiar do despertar ou diminuição 

da eficiência do sono) resultam em mudanças do seu padrão noturno com consequências 

nefastas para o mesmo durante o dia (Nijs et al., 2017). Uma única noite com privação total de 

sono em indivíduos saudáveis induz hiperalgesia e desencadeia um estado de ansiedade 

permitindo perpetuar a hiperexcitabilidade do sistema nervoso central gerando uma 
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interligação entre a neuroimunologia do sono e o início da dor (Nijs et al., 2017; Schuh-Hofer et 

al., 2013). 

A melatonina é uma neurohormona essencial para o sono profundo e para a analgesia (Nijs et 

al., 2017). Estudos pré-clínicos revelaram que agonistas parciais seletivos do recetor de 

melatonina MT2 mantêm propriedades analgésicas através da modulação de células do sistema 

anti nocicetivo descendente em modelos de dor neuropática (López-Canul et al., 2019; Lopez-

Canul et al., 2015). A privação do sono confere uma resposta inflamatória de baixo grau mediada 

pela neuróglia, levando a uma diminuição do limiar da dor, como normalmente observado em 

indivíduos que sofrem de dor crónica (Nijs et al., 2017). Essa resposta inflamatória de baixo grau 

resulta no aumento dos níveis de interleucina-6  (IL-6), prostaglandina E2 e óxido nítrico (Abad, 

Sarinas, & Guilleminault, 2008; Nijs et al., 2017). Sabe-se que mesmo em baixas concentrações, 

estas citocinas inflamatórias afetam a função cerebral, que se correlaciona com uma maior 

sensibilidade a estímulos dolorosos após a restrição do sono (Nijs et al., 2017). 

O triptofano é um percursor de serotonina assim como de melatonina (Peuhkuri et al., 2012). É 

um aminoácido adquirido através da ingestão alimentar o qual as microbiotas intestinais têm a 

capacidade de elevar a sua concentração influenciando as concentrações de serotonina e 

melatonina (Mahony et al., 2017; Peuhkuri et al., 2012). Tal como a melatonina, a dopamina 

também é um importante neurotransmissor na associação entre o sono e a dor, uma vez que 

regula o sono-vigília (Sivertsen et al., 2015). As células serotoninérgicas de rafe responsáveis 

pela sinalização do alerta, podem ficar desreguladas no curso de uma dor crónica e contribuir 

para o prolongamento de períodos de insónia e maior redução da continuidade do sono (Finan, 

Goodin, & Smith, 2013). Dada a abundância dos recetores dopaminérgicos na medula espinhal 

(núcleos de rafe) e a interação da neurotransmissão serotoninérgica e dopaminérgica, é possível 

que as alterações induzidas pela dor na sinalização dopaminérgica possam influenciar a 

modulação do sono e vigília pelos núcleos de rafe (Finan et al., 2013).  

A privação do sono desregula ainda o sistema opióide endógeno e diminui a eficácia analgésica 

dos agonistas dos recetores opioides-μ (Nascimento, Andersen, Hipólide, Nobrega, & Tufik, 

2007). Os recetores opióides localizam-se em múltiplos núcleos que regulam ativamente tanto 

o sono como a dor, sendo estes o núcleo supraquiasmático pre-ótico (controla os ciclos sono-

vígilia) e a área cinzenta periaquedutal (tem um importante papel na inibição da via descendente 

da dor) (Finan et al., 2013). 

Com base em estudos realizados em animais, verificou-se que a privação do sono e/ou stress 

severo ou crónico, promovem uma sobreativação da neuróglia, promovendo neuroinflamação, 
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através da modulação de várias citocinas. Esta modulação consiste no aumento da expressão do 

Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF), aumento da expressão da Interleucina- 1β (IL-

1β) e TNF-α (que aumentam a eficiência da potenciação sináptica a longo prazo e promovem a 

hiperexcitabilidade neuronal) e diminuição da expressão do ácido gama-aminobutírico (GABA) 

e inibição do recetor mediado por glicina. Todos estes processos promovem uma sensibilização 

central, desencadeando mecanismos de hiperalgesia (Abad et al., 2008; Nijs et al., 2017). 

 

1.1.5. HÁBITOS TABÁGICOS 

Fumar é um fator de risco para a dor crónica (Bakhshaie et al., 2016; Parkerson, Zvolensky, & 

Asmundson, 2013) e, por sua vez, indivíduos que sofrem de dor crónica têm maior probabilidade 

de depender de nicotina, representando assim, um modelo mútuo de feedback positivo entre a 

dor e o tabagismo (Bakhshaie et al., 2016; Parkerson et al., 2013). De acordo com Lankshort 

(2016) e Shi et al. (2010), indivíduos dependentes do tabaco são mais propensos a relatar níveis 

de dor mais altos, sendo provável que consumam mais analgésicos, e que a dor tenha mais 

impacto nas suas atividades diárias e funcionais do que em indivíduos não fumadores 

(Lankhorst, 2016). O tabagismo está, também, associado a níveis de depressão mais elevados 

em alguns síndromes dolorosos, como a dor cervical e lombar (Lankhorst, 2016). 

A exposição ao fumo e à nicotina produz analgesia em modelos animais, mas a dessensibilização 

e a tolerância desenvolvem-se rapidamente após a exposição contínua e podem persistir 

durante um intervalo de tempo considerável (Anderson et al., 2004; Berrendero et al., 2005; 

Damaj, 2005). A exposição crónica ao fumo do tabaco pode mudar a perceção dolorosa em 

fumadores quando comparada com indivíduos não fumadores. Comparativamente a não 

fumadores, os fumadores em abstinência de nicotina tendem a ter uma tolerância diminuída a 

estímulos dolorosos (Girdler et al., 2005). Os efeitos do tabaco na dor podem reforçar o 

comportamento tabágico pelo aumento do limiar da perceção da dor ou servindo como 

estratégia de coping para a dor (Shi, Weingarten, Mantilla, Hooten, & Warner, 2010). Os 

fumadores podem percecionar determinado estímulo como sendo mais doloroso e assim fumar 

para aliviar o aumento da dor (Kanarek & Carrington, 2004). Fumar pode também provocar 

mudanças no sistema neuroendócrino que podem contribuir para modular a perceção da dor 

(Shi et al., 2010). Embora possa no imediato estar associado a hipoalgesia, a longo prazo tem o 

efeito contrário, estando associado a desregulação dos barorrecetores e diminuição dos níveis 

de β-endorfinas (English & Spencer, 2007; Girdler et al., 2005). Fumar é também um fator de 

risco para doenças metabólicas, diminuindo o aporte de oxigénio aos tecidos pelo aumento dos 



Andreia Cardoso Afonso 

17 
 

Universidade de Aveiro 

níveis de carboxihemoglobina e do fluxo simpático (Glassman et al., 2000; Lankhorst, 2016; 

Riccio, Savarese, Posteraro, & Procaccini, 1998). Assim, pode acelerar processos degenerativos 

tornando o organismo mais vulnerável, interferindo também na cicatrização de lesões, 

dificultando-a, o que contribui para prolongar a dor após trauma, cirurgia e outras lesões 

(Lankhorst, 2016; Warner, 2006).  

Sintomas de depressão são mais comuns em fumadores quando comparados com não 

fumadores (Lankhorst, 2016). É também possível que a suscetibilidade à dependência de 

nicotina e a depressão possam partilhar uma etiologia comum (Korff et al., 2005). A depressão 

e a dor partilham vias biológicas, e ambas são influenciadas por fatores biológicos e sociais 

comuns (Korff et al., 2005). 

A interação entre recetores nicotínicos e recetores opióides podem contribuir para o uso de 

analgésicos por parte de fumadores (Hooten, Townsend, Bruce, & Warner, 2009; John et al., 

2006). As vias opióides podem modular tanto os efeitos analgésicos da nicotina como reforçar 

as propriedades do tabaco contribuindo para a adição (Schmitz & Grabowski, 1994). As vias 

mesolímbicas dopaminérgicas parecem estar envolvidas porque a ativação tanto de recetores 

nicotínicos como de recetores opióides, estimula a libertação de dopamina no núcleo 

accumbens de forma sinérgica (Marshall, Redfern, & Wonnacott, 1997; Schmidt, Tambeli, Gear, 

& Levine, 2001). Este núcleo medeia os efeitos de bem-estar provocados pela nicotina e modula 

a perceção da dor (Altier & Stewart, 1999; Gear, Aley, & Levine, 1999).  

A exposição ao fumo do tabaco pode também alterar a farmacocinética dos opióides (Zevin & 

Benowitz, 1999). Um estudo em doentes com dor crónica mostrou que os fumadores 

reportavam maior intensidade da dor e necessitavam de uma dose superior de hidrocodona (um 

opiáceo), mas, por outro lado, apresentavam menores níveis séricos deste opiáceo, 

comparativamente a não fumadores (Zevin & Benowitz, 1999). A forma como a carga tabágica 

(quantidade de cigarros fumados) afeta o metabolismo de morfina ou outros analgésicos 

opióides está ainda por esclarecer (Zevin & Benowitz, 1999).  

Além da nicotina, qualquer um dos, aproximadamente, 3000 constituintes do cigarro podem 

estar envolvidos no desenvolvimento de quadros dolorosos (Shi et al., 2010). Por exemplo, a 

exposição crónica ao monóxido de carbono aumenta o nível de heme-oxigenase (Li & Clark, 

2003; Slebos, Ryter, & Choi, 2003). Esta ligação entre a heme-oxigenase e o monóxido de 

carbono, influencia uma variedade de processos celulares, incluindo a inflamação, o stress 

oxidativo e a apoptose, sendo que a heme-oxigenase pode contribuir para o desenvolvimento 

de dor neuropática (Li & Clark, 2003; Slebos et al., 2003). No entanto, o possível envolvimento 
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desta ligação na suscetibilidade dos fumadores à dor crónica necessita de maior investigação (Li 

& Clark, 2003). 

 

1.1.6. HIPERTENSÃO ARTERIAL 

A relação entre a capacidade de resposta à dor e a pressão arterial em repouso tem vindo a ser 

estudada devido ao seu interesse fisiopatológico e clínico. 

A perceção de dor aguda tem uma função adaptativa que resulta na prevenção de lesões 

tecidulares. Durante o estímulo nocicetivo, reflexos espinhais ativam o sistema nervoso 

simpático, aumentando a resistência vascular periférica, a frequência cardíaca e o volume 

sistólico (Saccò, Meschi, & Regolisti, 2013). A resposta também envolve o sistema 

neuroendócrino e, em particular, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, além da ativação do 

sistema simpático pelas glândulas suprarrenais (John R.Giudicessi, BA.Michael J.Ackerman., 

2008; Saccò et al., 2013). A pressão arterial aumenta a ativação de barorrecetores que 

estimulam as vias inibitórias descendentes da dor para produzir efeitos hipoalgésicos e restaurar 

a homeostasia cardiovascular (Bruehl & Chung, 2004; Coba, Bruehl, Garber, Smith, & Walker, 

2018). De acordo com este modelo, em resposta ao aumento da pressão arterial em repouso, 

há uma redução simultânea e progressiva da sensibilidade à dor aguda (Coba et al., 2018; Saccò 

et al., 2013). Embora os mecanismos subjacentes a esta hipoalgesia relacionada com a 

hipertensão arterial em humanos não sejam totalmente compreendidos, existe evidência de 

que tanto as vias opióides endógenas quanto as α2-adrenérgicas podem estar envolvidas nestes 

mecanismos (Bruehl, Chung, Diedrich, Diedrich, & Robertson, 2008; Coba et al., 2018). 

Em indivíduos com dor crónica parece haver uma disfunção nestes mecanismos hipoálgicos, 

refletindo redução ou ausência de associações entre a pressão arterial e a sensibilidade aguda à 

dor (Coba et al., 2018). Essas alterações nestes indivíduos parecem estar relacionadas com as 

vias inibitórias descendentes (opióides endógenas e α2-adrenérgicas) e com a sensibilidade 

barorreflexa (Coba et al., 2018). Enquanto na dor aguda há um aumento da estimulação 

barorreflexa que reduz abruptamente a sensibilidade à dor devido ao aumento transitório dos 

opióides endógenos, na dor crónica o aumento persistente dos valores da pressão arterial, após 

algum tempo, gera uma disfunção na libertação destes opióides resultando na redução do seu 

efeito analgésico (Saccò et al., 2013). Este mecanismo leva a um ciclo vicioso onde estímulos 

álgicos adicionais levam a uma redução na tolerância à dor associada a uma diminuição da 

analgesia mediada pelos barorrecetores (Saccò et al., 2013). Por outro lado, também se 

considera que pode haver uma sobreativação das vias ascendentes facilitadoras da dor, 
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refletindo o fenómeno de sensibilização central (Leonard, Chatkoff, & Gallaway, 2013; Saccò et 

al., 2013). Desta forma, a evidência sugere que a atividade em ambas as vias é alterada em 

condições de dor crónica, sendo que essa alteração pode estar relacionada com a sensibilidade 

dos barorrecetores, que parece estar diminuída na dor crónica (Maixner, Fillingim, Kincaid, 

Sigurdsson, & Harris, 1997; Saccò et al., 2013). Por outro lado, sugere que há um compromisso 

das vias inibitórias descendentes de dor, normalmente ativadas por um aumento da estimulação 

dos barorrecetores (Maixner et al., 1997; Saccò et al., 2013). 

A disfunção na interação entre os sistemas que modulam a função cardiovascular e dor, pode 

aumentar o risco de doenças cardiovasculares (incluindo hipertensão arterial - HTA), tornando 

possível uma prevalência superior de HTA nestes indivíduos (Bruehl et al., 2008; Saccò et al., 

2013). A intensidade da dor poderá ser um preditor da hipertensão, independentemente dos 

efeitos da idade, raça, etnia e hipertensão hereditária (Saccò et al., 2013). A dor crónica pode 

estar associada ao aumento do risco de hipertensão arterial (Leonard et al., 2013; Saccò et al., 

2013). 
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1.2.SÍNTESE E OBJETIVOS 

A dor crónica é considerada uma condição debilitante e com grande impacto na qualidade de 

vida dos indivíduos (Giron, Griffis, and Burkard 2015). A literatura evidencia uma associação 

complexa e, em alguns casos, pouco explorada entre a dor e fatores sociodemográficos, 

comportamentais e de saúde. Mais, os fatores sociodemográficos, comportamentais e de saúde, 

têm, entre si, também relações complexas que podem potenciar o impacto individual de cada 

um na dor num determinado contexto ocupacional. Existe na Universidade de Aveiro (UA) um 

programa que visa estudar a saúde dos seus trabalhadores (e.cuidHaMUsTM) e no qual este 

trabalho de mestrado foi intergrado.  Considerando a abordagem teórica, este estudo tem como 

objetivos: 

 Explorar associação entre a presença de dor e os dados sociodemográficos 

(género, idade, estado civil e habilitações literárias). 

 Explorar a associação entre a presença de dor e os dados de saúde (IMC, HTA, 

ser portador de doença crónica que não HTA).  

 Explorar associação entre a presença de dor e os comportamentos de saúde 

(alimentação, atividade física, sono e hábitos tabágicos). 
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2. MÉTODOS 

Este capítulo descreve os procedimentos e instrumentos utilizados neste estudo. 

2.1. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O presente estudo realizou-se no âmbito de um programa mais alargado, e.cuidHaMUsTM, que 

estuda longitudinalmente os determinantes da saúde e o aparecimento e/ou desenvolvimento 

de fatores de risco para as doenças não transmissíveis numa coorte de trabalhadores no decurso 

da vida ativa. O programa e.cuidHaMUsTM obteve parecer favorável (nº 2016/14) por parte da 

Comissão de Ética e Deontologia da Universidade de Aveiro (CEDUA).  

Todos os participantes que aceitaram participar neste estudo, assinaram uma declaração de 

consentimento informado (Apêndice I). 

 

2.2. DESENHO DO ESTUDO 

O presente estudo é observacional, transversal e analítico e foi realizado com uma amostra de 

conveniência. 

 

2.2.1. PARTICIPANTES E RECRUTAMENTO 

Os participantes foram convidados e recrutados no Centro de Saúde Universitário da 

Universidade de Aveiro entre os meses de fevereiro e março do ano 2020, presencialmente pelo 

investigador.  

Para integrarem o estudo, os participantes tiveram que cumprir os seguintes requisitos: i) ser 

trabalhador da UA, ii) utente em consulta de medicina do trabalho. Para a análise do presente 

estudo, foram excluídos os trabalhadores com dor aguda, com patologia do sistema nervoso 

central e/ou diagnóstico de cancro em fase ativa.  

De acordo com os resultados do primeiro estudo do programa e.cuidHaMUsTM, verificou-se que 

a dor crónica afetava cerca de 20% dos trabalhadores (n = 322) (Brandão et al., 2019). 

Para calcular a amostra considerou-se um intervalo de confiança (IC) de 95% e 5% como nível 

de significância, pelo que a amostra calculada obteve um total de 207 trabalhadores. A este 

valor acrescentou-se 10% de modo a compensar possíveis perdas, pelo que a amostra deveria 

ter comtemplado um total de 228 participantes (Polonia, Martins, Pinto, & Nazare, 2014). No 
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entanto, a amostra obtida no presente estudo, não atingiu o número de participantes previsto 

devido à situação de pandemia causada pelo SARS-COV-2. 

 

2.2.2. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Antes da consulta de medicina no trabalho, foi solicitado aos participantes que preenchessem 

presencialmente os seguintes instrumentos: questionário e.cuidHaMUs-QueST® (Breve 

Questionário para a Monitorização da Saúde), questionário PainDetect e Inventário de 

Sensibilização Central. Segue-se a descrição detalhada de cada um destes instrumentos. 

 

2.2.2.1. Questionário e.cuidHaMUs-QueST®  

O questionário e.cuidHaMUs-QueST® (Breve Questionário para a Monitorização da Saúde®) 

(Anexo 2), foi desenvolvido no âmbito do programa e.cuidHaMUsTM 

(https://ecuidhamus.web.ua.pt/). É multidimensional e divide-se em seis grandes áreas: 1) 

dados sociodemográficos; 2) hábitos tabágicos e de saúde; 3) doenças e dor; 4) hábitos 

alimentares; 5) atividade física; 6) exames de diagnóstico. A maioria das questões são de 

resposta fechada. Nas questões que exigem resposta aberta, várias listas ordenadas e 

numeradas de opções de resposta são fornecidas para que o(a) participante possa selecionar e 

escrever a opção que mais se adequa à sua realidade. Relativamente aos dados 

sociodemográficos, questiona-se sobre o género, idade, habilitações literárias e estado civil. No 

parâmetro hábitos tabágicos e de saúde, questiona-se a situação tabágica atual: fumador, ex-

fumador ou não fumador. Em caso de fumar, qual a regularidade (todos os dias, mais de uma 

vez por semana ou uma vez por semana), qual o tipo de produto e o número médio diário e/ou 

por semana, questões estas adaptadas de Asma and Bettchar, 2011.  Os dados antropométricos 

(peso e altura) solicitados, são medidos pelo médico em consulta e é questionada a perceção do 

utente em relação ao seu estado geral de saúde (excelente, muito boa, boa, razoável ou fraca), 

adaptado (WHO, 2019). É questionada ainda a qualidade e quantidade do sono quanto ao 

número de horas médio diário de sono e a qualidade (excelente, muito boa, boa, razoável ou 

fraca). Na secção sobre doenças e dor, o utente é questionado acerca de ter ou não diagnóstico 

de alguma doença crónica e, se sim, qual. Se toma medicação regularmente, deverá referir a 

quantidade de fármacos e quais. Pede-se ainda que classifique a sua dor e, em caso de ter, se é 

aguda (menos de 3 meses) ou crónica (mais de 3 meses). É apresentado ainda um diagrama 

gráfico para que assinale através de uma correspondência numérica o local onde a dor é mais 

elevada (Baeyer, Lin, Seidman, Tsao, & Zeltzer, 2011). A intensidade da dor é avaliada através 

https://ecuidhamus.web.ua.pt/
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da escala numérica de dor, que varia entre 0 (sem dor) e 10 (dor insuportável). Esta escala está 

validada para Portugal e apresenta valores de fiabilidade teste-reteste moderados a elevados 

(entre 0,67 e 0,96) e correlação com a Escala Visual Analógica de 0,95 (Ferreira-Valente, Pais-

Ribeiro, & Jensen, 2011). Relativamente aos hábitos alimentares, o utente é questionado acerca 

do número médio de refeições diárias, número médio de vezes por semana que ingere pequeno-

almoço, fruta e vegetais, refrigerantes, comida rápida ou fast-food e bebidas alcoólicas. As 

questões foram retiradas e adaptadas do questionário de hábitos alimentares de Lopes et al. 

(Lopes, Aro, Azevedo, Ramos, & Barros, 2007). No parâmetro do exercício físico o utente é 

questionado se faz ou não desporto/exercício físico programado, quantas horas por semana e 

qual o tipo de exercício. Para além do desporto/exercício físico programado, pergunta-se acerca 

da atividade física diária com a questão: quantos minutos por semana caminha ou anda de 

bicicleta em atividades como deslocar-se para o trabalho ou ir às compras. Questões 

relacionadas com desporto/exercício físico programado foram retiradas adaptadas do 

questionário de Baecke et al. (Jos, Jan, & Jan, 1982). Por último, as questões relativas aos 

“exames de diagnóstico” são preenchidas com o auxílio do médico de Medicina do Trabalho e 

fazem parte da avaliação de rotina dos trabalhadores, sendo constante nos procedimentos 

habituais na UA. É medido o ciclo cardíaco (pressão arterial e pulso) e registados os valores de 

bioquímica (ácido úrico, glicose e colesterol total), eritograma e leucograma.  

 

 

2.2.2.2. Questionário PainDetect 

O Questionário PainDetect  (Anexo 3) foi elaborado para despistar a presença de dor 

neuropática. A escala está dividida em 4 secções com um total de 13 questões. A pontuação 

total varia entre -1 e 38. A escala tem como valor de corte 12 e 18 para diferentes fenótipos: 

≤12 significa que é improvável a presença de dor neuropática; acima de 18 é provável haver 

componente de dor neuropática, entre 12 e 18 revelam uma dor de fenótipo misto. Esta escala 

foi adaptada e validada para a língua portuguesa por Santos & Cruz (2017). Revela excelente 

consistência interna (valor do α de Cronbach foi de 0,84) e excelente fiabilidade teste-reteste 

(CCI = 0,97; IC95%: 0,95-0,98). Relativamente à validade de constructo, a escala apresenta uma 

associação positiva forte e estatisticamente significativa com o questionário para diagnóstico de 

dor neuropática DN4 (r = 0,74; p<0.01), tendo sido detetadas diferenças significativas no que 

respeita à intensidade da dor e incapacidade funcional entre os utente com dor neuropática e 

com dor nociceptiva (Santos & Cruz, 2017). 
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2.2.2.3. Inventário de Sensibilização Central  

Inventário de Sensibilização Central (Anexo 4), tem como objetivo identificar os principais 

sintomas e comorbilidades associados à sensibilização central e quantificar o grau desses 

sintomas. É constituído por duas partes: a parte A, que avalia os sintomas de saúde atuais e 

contém 25 afirmações pontuadas em escala de Likert de 5 pontos (nunca 0, raramente 1, às 

vezes 2, frequentemente 3, sempre 4). A pontuação total pode variar entre 0 e 100. Quanto 

maior o valor, maior o grau de sensibilização central. Conta com um ponto de corte de 40 

pontos, significando que pontuação igual ou superior a 40 serve de alerta para a possibilidade 

de presença de sensibilização central (Neblett, 2018). A parte B avalia se o paciente foi 

previamente diagnosticado e o ano de diagnóstico com alguma das 10 doenças com 

características de sensibilização central apresentadas: síndrome das pernas inquietas; síndrome 

da fadiga crónica; fibromialgia; disfunção temporomandibular; enxaquecas ou cefaleias de 

tensão; síndrome do intestino irritável; sensibilidade química múltipla; lesão cervical; ansiedade 

ou ataques de pânico; depressão. Esta escala foi adaptada e validada para a língua portuguesa 

por Andias e Silva em 2020 e, revela excelente consistência interna (α de Cronbach foi de 0,91), 

excelente validade de constructo e, ainda, excelente fiabilidade (teste-reteste foi 0,94 com ICC 

95%) (Andias & Silva, 2020). 

 

2.3. ANÁLISE DE DADOS 

Neste estudo, os dados foram analisados com recurso ao software IBM Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) 24.0 para Windows. Utilizou-se estatística descritiva para a caracterização 

da amostra relativamente aos aspetos sociodemográficos, comportamentos e de saúde: médias 

e desvio padrão para as variáveis contínuas e frequência e percentagem para as variáveis 

ordinais e nominais. 

Nas variáveis quantitativas, verificou-se a normalidade da distribuição através do teste 

Kolmogorov-Smirnov e verificou-se que todas as variáveis seguiam uma distribuição normal. Por 

essa razão, utilizou-se o teste paramétrico T-student de amostras independentes para as 

variáveis contínuas (p>0,05). 

Nas variáveis qualitativas, aplicou-se o teste Qui-Quadrado de Pearson (X²) ou, quando as 

variáveis não reuniram os pressupostos, aplicou-se o Teste de Fisher para verificar a associação 

entre essas variáveis e a presença de dor. E, para a comparação dos subgrupos pertencentes ao 
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grupo “com dor crónica” foi calculada a média e desvio padrão, assim como o teste referido 

acima (Fisher) para os grupos dos fenótipos da dor (retirados dos questionários PainDetect e 

Inventário de Sensibilização Central).  

Uma vez que a variável em estudo, “presença de dor”, é uma variável qualitativa, nominal, 

dicotómica, de modo a explorar a associação entre esta variável e os dados sociodemográficos, 

comportamentais e de saúde utilizou-se a regressão logística univariada, IC=95%. As variáveis 

independentes foram: os dados sociodemográficos (género, idade, estado civil e habilitações 

literárias), os dados de saúde (IMC, HTA e ser portador de doença crónica que não HTA), e os 

comportamentos de saúde (hábitos alimentares – refeições diárias, pequeno almoço, fruta e 

vegetais, refrigerantes e fast-food, atividade física, qualidade/quantidade de sono e hábitos 

tabágicos). As variáveis que mostraram uma associação significativa (p<0.05) foram incluídas na 

regressão logística multivariada, IC=95%, que por sua vez, analisou o efeito conjunto das 

diferentes variáveis. Utilizou-se o método Enter.  

Todos os testes utilizados com valores de prova inferiores a 0,05 foram considerados como 

indicando significância estatística. 

O IMC foi analisado como variável qualitativa categórica e quantitativa (contínua). Por haver 

apenas um participante com IMC correspondente a magreza (abaixo de 18,5 kg/m2), esse 

participante foi agrupado à classificação normoponderal, sendo que foram criados dois grupos: 

o grupo designado como “IMC normal” (inclui o participante magro e os normoponderais) e o 

grupo com “excesso de peso” (inclui os participantes com excesso de peso e obesos). 
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3. RESULTADOS 

Neste capítulo procede-se à apresentação dos resultados obtidos no presente estudo. 

 

3.1  CARACTERIZAÇÃO  DA AMOSTRA 

Um total de 138 indivíduos convidados em participar neste estudo, 94 aceitaram (taxa de 

participação de 68%). Dada a natureza deste estudo em considerar apenas a integração de 

participantes sem dor e com dor crónica (excetuando aqueles com dor de origem oncológica), 

aos 42 participantes que referiram ter dor, 10 deles foram excluídos por relatarem ter “dor 

aguda” e dois por referirem ter “dor crónica de origem oncológica”. Desta forma, foram 

considerados para análise um total de 82 participantes. A percentagem de inquiridos com dor 

crónica na amostra é de 36,6%. 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

Relativamente à caracterização sociodemográfica dos participantes, os dados encontram-se 

detalhados na Tabela 1. No grupo “sem dor”, destaque para a maioria dos participantes ser do 

género masculino (56,3%). Em relação ao grupo “dor crónica”, a maioria é do género feminino 

(70,4%), sendo que a proporção de mulheres foi significativamente maior entre aqueles com dor 

crónica comparativamente ao grupo sem dor (70,4% vs 43,8%, p=0,027). Metade dos 

participantes têm menos de 55 anos. A maioria dos participantes são casados ou vivem em união 

de facto (73,5% dos participantes “sem dor” e 63,3% dos participantes “com dor crónica”). 

Relativamente às habilitações literárias, a maioria dos participantes frequentou o ensino 

superior: 88,5% no grupo “sem dor” e 70,0% no grupo “com dor crónica”. Este estudo 

compreendeu 11 dos 16 departamentos existentes na UA, 2 das 4 escolas politécnicas e 6 dos 

13 serviços existentes. Quando se comparam os participantes quanto à manifestação ou não de 

dor crónica, observou-se uma percentagem significativamente menor de dor naqueles com 55 

anos ou mais e nos que têm mais habilitações literárias (ensino superior), (p<0,05). 
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Tabela 1 – Fatores Sociodemográficos dos participantes. 

Variáveis 
Sem dor (n=52) Dor crónica (n=30) 

p 
n % n % 

Género 
Homens 27 56,3 8 29,6 

0,027 
Mulheres 21 43,8 19 70,4 

Idade 

<55 anos 13 25,0 15 50,0 

0,021 

 

≥55 anos 39 75,0 15 50,0 

Estado civil 

Casado ou união de 
facto 

36 73,5 19 63,3 
0,342 

Solteiro, divorciado, 
separado, viúvo 

13 26,5 11 36,7 

Habilitações 
literárias 

5º -12 º ano 6 11,5 9 30,0 
0,037 

Ensino superior 46 88,5 21 70,0 

Género: n=75; Estado Civil: n=79  

 

 

3.3. DOR 

Neste estudo, os participantes com dor crónica, descrevem queixas álgicas sobretudo a nível da 

região cervical (20%), região lombar (20%) e no conjunto respeitante a ancas, coxas, joelhos, 

tornozelos e pés (20%). Quanto à avaliação da intensidade média da dor na última semana, 

encontrou-se uma percentagem semelhante entre os participantes com dor ligeira (33,3%), dor 

moderada (30%) e dor intensa (36,7%).  

Relativamente aos fenótipos da dor, a média do questionário PainDetect foi de 11,53, 

situadando-se na dor nocicetiva, no entanto, muito próxima do valor de corte (12) para dor 

mista. A maioria dos participantes (53,3%) tem dor nocicetiva. Já em relação ao Inventário de 

Sensibilização Central, a média tendo sido de 33,93, revela que a média dos participantes com 

dor não têm sensibilização central, o que corresponde à maioria (76,7%). 

Os dados encontram-se detalhados na tabela 2. 
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Tabela 2 – Localização e intensidade da dor. 

Participantes com dor crónica (n=30) 

 n % 

Local de dor mais elevada 

Região cervical 6 20,0 

Ombros 5 16,7 

Região torácica 1 3,3 

Região lombar 6 20,0 

Cotovelos + punhos e mãos 3 10,0 

Ancas e coxas + joelhos + tornozelos e pés 6 20,0 

Outros 3 10,0 

Intensidade Média da Dor 

Dor Ligeira (1-3) 10 33,3 

Dor moderada (4-6) 9 30,0 

Dor intensa (7-10) 11 36,7 

Questionário PainDetect  
(-1 - 38)  

Média±DP Fenótipos de dor 

11,53±6,43 

Dor 
nocicetiva 

% 
Dor 

mista 
% 

Dor 
neuropática 

% 

16 53,3 7 23,3 7 23,3 

Inventário de sensibilização 
central (0 - 100) 

33,93±12,19 

Presença de 
sensibilização 

central  
% 

Não tem 
sensibilização 

central  
% 

7 23,3 23 76,7 

DP: Desvio Padrão. 

 

 

 3.4. DADOS DE SAÚDE E PRESENÇA DE DOR 

Relativamente aos dados de saúde, os mesmos encontram-se detalhados na tabela 3. Não há 

diferenças estatisticamente relevantes entre os grupos sem dor e com dor crónica para as 

variáveis IMC, HTA e outras doenças crónicas. Dos participantes sem dor, 15 (30%) referem ter 

HTA e 13 (25%) ser portadores de outra doença crónica, por outro lado, 6 (20%) e 8 (26,7%) 

participantes com dor crónica referem que têm HTA e são portadores de outra doença crónica, 

respetivamente. 
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Tabela 3 – Comparação dos dados de saúde identificados com o e.cuidHaMUs-Quest®, entre 

trabalhadores “sem dor” e “com dor crónica”. 

Variável              Sem dor (n=52) Com dor crónica (n=30)  p 

 
 

                         IMC 

Média±DP 
 

Média±DP  

25,69±2,98  24,83±4,14 0,374 

n % n %  

 
Normal 28 54,9 12 44,4 

0,379 
Excesso de peso 23 45,1 15 55,6 

                         HTA 15 30,0 6 20,0 0,325 

Portador de doença crónica (exceto HTA) 13 25,0 8 26,7 0,968 

IMC: índice de massa corporal n=79; HTA: hipertensão arterial; DP: Desvio Padrão. 

 

 

3.5. COMPORTAMENTOS DE SAÚDE E PRESENÇA DE DOR 

Não há diferenças estatisticamente relevantes entre os dois grupos (trabalhadores com e sem 

dor) relativamente aos hábitos alimentares, ingestão de refrigerantes e fast-food, atividade 

física e hábitos tabágicos. Relativamente ao sono, também não existem diferenças 

estatisticamente relevantes entre grupos para o número de horas de sono por dia, no entanto 

uma percentagem superior de participantes com dor crónica, considera a sua qualidade de sono 

“razoável ou fraca” (76,7%) comparativamente aos participantes sem dor (30,8%). Os dados 

encontram-se detalhados na tabela 4.  
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Tabela 4 – Comparação de comportamentos de saúde identificados com o e.cuidHaMUs-Quest®,  

entre trabalhadores “sem dor” e “com dor crónica” . 

Variáveis 
Sem dor (n=52) 

 Com dor crónica 
(n=30) p 

n % n % 

Nº refeições diárias 
≤3 refeições 26 50,0 11 36,7 

0,260 
≥4 refeições 26 50,0 19 63,3 

Quantidade de 
pequenos-almoços 

semanal 
Come todos os dias 51 98,1 29 96,7 0,601 

Quantidade de frutas 
semanal 

Come todos os dias 52 100,0 29 96,7 0,366 

Quantidade de 
vegetais semanal 

Come todos os dias 51 98,1 30 100,0 0,634 

Quantidade de 
refrigerantes semanal 

Bebe pelo menos 
uma vez por 
semana 

20 38,5 12 40,0 0,891 

Quantidade de fast-
food semanal 

Come pelo menos 
uma vez por 
semana 

25 48,1 13 43,3 0,678 

Atividade física diária 
<30 minutos 34 65,4 21 70,0 

0,680 
≥30 minutos 18 34,6 9 30,0 

Qualidade do sono 
Muito boa ou boa 36 69,2 7 23,3 

0,001 
Razoável ou fraca 16 30,8 23 76,7 

Hábito Tabágico atual 
Fumador 10 19,2 4 13,3 

0,494 
Não fumador 42 80,8 26 86,7 

    Média±DP Média±DP  

Número de horas de sono por dia    7,08±0,79 6,83±1,00 0,263 

Quantidade de tabaco diário    12,7±11,47 15,5±5,26 0,653 

DP: Desvio Padrão. 

 

 

3.6. VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS, DADOS E COMPORTAMENTOS DE SAÚDE E INTENSIDADE 

MÉDIA DA DOR 

Subdividindo o grupo com dor crónica em três grupos de acordo com a intensidade da dor 

(ligeira, moderada ou severa), os resultados sugerem que os participantes com menores 

habilitações literárias reportam dor mais intensa do que participantes que frequentaram o 

ensino superior. Por outro lado, todos os participantes com dor ligeira têm ensino superior. 

Também na variável qualidade do sono parece que uma maior intensidade da dor, menor 

(razoável ou fraca) é a qualidade do sono. Os dados encontram-se detalhados na tabela 5. 
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Tabela 5 – Comparação de variáveis sociodemográficas, dados de saúde e comportamentos de 

saúde entre trabalhadores com dor ligeira, moderada e intensa. 

Participantes com dor crónica (n=30) 

                       Variáveis 

Dor Ligeira 
(n=10) 

Dor moderada 
(n=9) 

Dor intensa 
(n=11) 

n % n % n % 

Género 
Homens 4 44,4 3 37,5 1 10,0 

Mulheres 5 55,6 5 62,5 9 90,0 

Idade 
<55 anos 6 60,0 3 33,3 6 54,5 

≥55 anos 4 40,0 6 66,7 5 45,5 

Habilitações literárias 
5º - 12º ano 0 0,0 3 33,3 6 54,5 

Tem ensino superior 10 100,0 6 66,7 5 45,5 

Estado civil 

Casado ou união de 
facto 

6 60,0 7 77,8 6 54,5 

Solteiro, divorciado, 
separado, viúvo 

4 40,0 2 22,2 5 45,5 

IMC 
Baixo + normal 5 50,0 3 37,5 4 44,4 

Excesso de peso 5 50,0 5 62,5 5 55,6 

                    HTA 0 0,0 0 0,0 1 9,1 

Portador de doença crónica (exceto HTA) 2 20,0 3 33,3 3 27,3 

Qualidade do sono 
Boa 4 40,0 3 33,3 0 0,0 

Razoável ou fraca 6 60,0 6 66,7 11 100,0 

Hábito tabágico atual 
Fumador 2 20,0 1 11,1 1 9,1 

Não fumador 8 80,0 8 88,9 10 90,9 

Nº de refeições diárias 
≤3 refeições 4 40,0 4 44,4 3 27,3 

≥4 refeições 6 60,0 5 55,6 8 72,7 

Quantidade pequenos-
almoços por semana 

Come todos os dias 10 100,0 9 100,0 10 90,9 

Quantidade de frutas por 
semana 

Come todos os dias 9 90,0 9 100,0 11 100,0 

Quantidade de vegetais 
por semana 

Come todos os dias 10 100,0 9 100,0 11 100,0 

Quantidade de 
refrigerantes por semana 

Come pelo menos 
uma vez por semana 

4 40,0 3 33,3 5 45,5 

Quantidade fast-food por 
semana 

Come pelo menos 
uma vez por semana 

4 40,0 3 33,3 6 54,5 

Atividade física por dia 
<30 minutos 9 90,0 6 66,7 6 54,5 

≥30 minutos 1 10,0 3 33,3 5 45,5 

IMC: índice de massa corporal; HTA: hipertensão arterial. 
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3.7. ASSOCIAÇÃO UNIVARIADA E MULTIVARIADA ENTRE DOR E DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS, 

DADOS E COMPORTAMENTOS DE SAÚDE  

Verificou-se através da análise logística univariada que ser mulher (p=0,029), ter idade inferior 

a 55 anos (p=0,024), menor nível de habilitações literárias (p=0,043) e qualidade do sono 

“razoável ou fraca” (p=0,001) estavam associados a maior probabilidade de referir dor crónica. 

Por outro lado, a análise logística multivariada foi considerada para analisar as associações entre 

as variáveis que tinham mostrado associação com a dor na análise logística univariada. Verificou-

se que nem ser mulher (OR=2,11; IC95%=0,66-6,73) nem ter menores habilitações literárias (5-

12ºano) (OR=3,32; IC95%=0,74-14,92) têm significância estatística com a presença de dor. Por 

outro lado, as variáveis ter menos do que 55 anos (OR=4,56; IC95%=1,30-16,00) e “razoável ou 

fraca” qualidade do sono (OR=4,33; IC95%=1,38-13,57) estão associadas a maior probabilidade 

de referir dor crónica.  

Os dados encontram-se detalhados na tabela 6. 
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Tabela 6 – Associações de variáveis sociodemográficas, dados de saúde e comportamentos de 

saúde com dor crónica a partir das regressões logísticas univariada e multivariada. 

 Análise Univariada Análise Multivariada 

 OR IC 95% para OR p OR IC 95% para OR p 

Homens 

Mulheres 

1      

3,05 1,12-8,33 0,029 2,11 0,66-6,73 0,207 

≥55 anos 

<55 anos 

1      

3,00 1,16-7,77 0,024 4,56 1,30-16,00   0,018 

Tem ensino superior 

5º - 12º ano 

1      

3,29 1,04-10,43   0,043 3,32 0,74-14,92 0,117 

Casados ou em união de 

facto 

Solteiros, divorciados, 

separados, viúvos 

1      

1,60 0,60-4,26 0,343 

  
  

 

(IMC) normal 

(IMC) excesso de peso 

1      

1,52 0,60-3,89 0,380    

Não é portador de outra 

doença crónica 

Portador de outra doença 

crónica 

1      

1,09 0,46-2,58 0,868 

   

Nº de horas de que 

dorme por dia  
0,72 0,42-1,22 0,219 

   

Boa qualidade do sono 

Razoável ou fraca 

qualidade do sono 

1      

7,39 2,64-20,73 0,001 4,33 1,38-13,57 0,012 

Nº de cigarros por dia 1,03 0,92-1,16 0,627    

Come ≤3 refeições por dia 

Come ≥4 refeições por dia 

1      

1,73 0,69-4,34 0,244    

Não bebe refrigerantes 

Bebe pelo menos uma vez 

por semana 

1      

1,07 0,43-2,68 0,891 
   

Não come fast-food 

Come pelo menos uma 

vez por semana 

1      

1,21 0,49-2,99 0,678 
   

Atividade física 

≥30min/dia 

Atividade física 

<30min/dia 

1      

1,24 0,47-3,25 0,669 

   

OR: Odds Ratio>1 estão associados à maior probabilidade de dor; IC 95%: intervalo de confiança a 95%.  
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta dissertação, fornece informações sobre a associação entre dor crónica e dois fatores: a 

idade (inferior ou igual a 55 anos) e reportar razoável ou fraca qualidade do sono em 

trabalhadores de uma instituição de ensino superior, a UA. Os resultados sugerem que ser 

mulher, ter menos de 55 anos, ter menor escolaridade e razoável ou fraca qualidade do sono 

estão associados a maior probabilidade de referir dor crónica. Contudo, na análise multivariada, 

verificou-se associação apenas entre ter menos de 55 anos de idade e referir qualidade do sono 

razoável ou fraca e a presença de dor crónica. Os resultados do presente estudo mostram, ainda,  

que 36,6% da amostra referiu dor crónica. Este valor é superior ao encontrado no ano de 2019 

na comunidade de trabalhadores da UA cuja amostra foi superior (n=322) e a dor crónica  de 

19,3% (Brandão et al., 2019). Um outro estudo, que envolveu 34 países europeus, incluindo 

Portugal, mostrou uma prevalência de 46,1% (IC95%) de dor crónica na população em geral 

(Farioli et al., 2014).  

No presente estudo, pela análise logística univariada, as mulheres apresentaram cerca de três 

vezes mais probabilidade de referir dor crónica comparativamente aos homens (OR=3,05; 

IC95%=1,12-8,33). No entanto, na análise multivariada, não se verificou esta associação 

(OR=2,11; IC95%=0,66-6,73) uma vez que nesta análise foram consideradas outras variáveis 

independentes e, sendo a amostra constituída maioritariamente por mulheres, pode ser esta 

uma razão pela qual o género não tenha tido influência na análise logística multivariada. 

Relativamente à intensidade da dor, parece haver uma tendência das mulheres em referir dor 

mais intensa comparativamente aos homens. De acordo com Malon et al. (2018), as mulheres 

estão mais predispostas à presença de dor e relatam maior intensidade da dor assim como maior 

incapacidade, têm menor tolerância e menor limiar de dor em comparação com os homens. Esta 

diferença na perceção da dor entre géneros, parece ser explicada, pelo menos parcialmente, 

por aspetos genéticos e hormonais (Malon et al., 2018).  

Neste estudo, os participantes com idade inferior a 55 anos têm maior probabilidade de reportar 

dor crónica (OR=4,56). Estes resultados apresentam-se como uma novidade, pois são contrários 

aos encontrados na literatura. Thomas et al. em 2004 e Mills, Nicolson and Smith em 2019, 

concluíram que indivíduos acima dos 65 anos, têm maior probabilidade de ter patologia 

musculoesquelética, assim como alterações no próprio funcionamento do sistema nervoso, 

como menor eficiência do sistema inibitório.  Salienta-se que no caso do nosso estudo, o facto 

da variável idade não ser de tipo quantitativa contínua e se ter agrupado as idades em duas 
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faixas (<55 e ≥55 anos), permitiu incluir um número idêntico de participantes ao redor dos 55 

anos de idade. Sendo a percentagem de mulheres com dor crónica significativamente superior 

à dos homens (70,4% vs 43,8%, p=0,027) e sabendo que a idade média da menopausa em 

mulheres europeias é de 51 anos (Magliano, 2010; Watt, 2018) pode ser um fator que podem 

ajudar a explicar os resultados obtidos neste estudo. Um estudo realizado no Estados Unidos da 

América através de entrevista telefónica, no ano de 2015, dividiu os seus participantes em três 

faixas etárias: i) 18-44 anos, ii) 45-64 anos e iii) maiores de 65 anos e concluiu que a faixa etária 

dos 18 aos 44 anos reportava dor musculoesquelética mais leve, no entanto, não encontraram 

diferenças entre as duas faixas etárias mais elevadas, onde os indivíduos reportaram sobretudo 

dor moderada a intensa (Nahin, 2015). 

Ter habilitações literárias inferiores, ou seja, menor escolaridade, parece estar associado à 

presença de dor na análise logística univariada deste estudo. Contudo, na presença de todos os 

preditores na análise multivariada, as habilitações literárias deixam de estar significativamente 

associadas à presença de dor. A evidência contraria os resultados deste estudo na medida em 

que menores habilitações literárias estão associadas à presença de dor (Mills, Nicolson, & Smith, 

2019). Um outro estudo mostrou que indivíduos com menor literacia apresentavam valores de 

intensidade da dor superiores e esta associação foi independente da idade ou do género, ou 

seja, ter menor literacia teve mais influência na perceção e intensidade da dor do que a idade 

ou o género (Farioli et al., 2014). Uma explicação para a diferença entre o presente estudo e a 

literatura, pode estar no número reduzido da amostra e no facto, da maioria dos participantes 

ter habilitações literárias elevadas (ensino superior). A estatística descritiva relativamente à 

intensidade da dor, parece indicar menor intensidade no grupo com escolaridade mais elevada 

(ensino superior). Um estudo sugere que os indivíduos com menor escolaridade têm menos 

estratégias de coping para lidar com a dor, o que poderá explicar que refiram geralmente mais 

dor (Köppen, Dorner, Stein, Simon, & Crevenna, 2018). Uma outra explicação pode estar 

relacionada com o poder socioeconómico ou com profissões que exijam maior esforço físico, 

como fábricas, por exemplo (Mills et al., 2019). 

Referir razoável ou fraca qualidade do sono, parece aumentar a probabilidade de referir dor 

crónica, o que está de acordo com a literatura. Cerca de um quarto dos indivíduos com dor 

crónica sofre de insónia diagnosticada (26,5%) e a associação entre a dor e o sono é bidirecional, 

i.e., a dor crónica diminui a qualidade do sono e, por outro lado, uma qualidade do sono fraca 

está associada a maior probabilidade de referir e/ou exacerbação da dor (Jank, Gallee, Boeckle, 

Fiegl, & Pieh, 2017; Malmberg-Ceder, Haanpää, Korhonen, Kautiainen, & Seppo, 2017; Mazza, 

Magnin, & Bastuji, 2012). A privação do sono promove fadiga e sonolência diurna, assim como 
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resposta inflamatória de baixo grau mediada pela neuróglia que, leva a uma diminuição do limiar 

da dor devido ao aumento das concentrações de citocinas inflamatórias que afetam a função 

cerebral, e, diminuem então, o limiar da dor. Este fenómeno também é observado em indivíduos 

que sofrem de dor crónica  (Frohnhofen, 2018; Nijs et al., 2017). Distúrbios do sono afetam ainda 

o processamento da dor, na medida em que parece bloquear o sistema inibidor da dor 

refletindo-se numa amplificação da dor (Finan et al., 2013; Frohnhofen, 2018). 

Em relação aos dados de saúde, os resultados do presente estudo indicam que não existe 

associação entre a presença de dor associada a ao excesso de peso (acima de 25kg/m²). Estes 

resultados são contraditórios relativamente à evidência, que mostra que a obesidade (que inclui 

um IMC elevado, acima de 30kg/m²) está associada a maior probabilidade de dor crónica na 

medida em que, um maior peso corporal sobrecarrega as articulações, está relacionada com a 

redução da atividade física e consequente descondicionamento geral e, na maior parte das 

vezes, associado à ingestão de uma dieta menos saudável (Hitt, McMillen, Thornton-Neaves, 

Koch, & Cosby, 2007; Mills et al., 2019). Ainda em relação ao excesso de peso, parece haver uma 

tendência que vai de encontro à literatura: quem tem dor crónica, parece ter mais tendência a 

ter excesso de peso. Contudo, no presente estudo, o número reduzido da amostra e, ter-se 

interpretado o cálculo da média do IMC (24,83±4,14) nos indivíduos com dor crónica, que tem 

em conta valores extremos, pode ter influenciado a interpretação da informação levando a que 

seja um resultado díspar em relação à literatura. Na literatura, indivíduos obesos com dor 

crónica relatam intensidades de dor mais elevadas (moderada a intensa) comparativamente a 

indivíduos não obesos com dor crónica (dor ligeira a moderada) (Hitt et al., 2007; Mills et al., 

2019). 

Neste estudo, também não se verificou associação entre a presença de dor e o diagnóstico de 

HTA. Sendo que a maioria dos participantes com dor crónica desta amostra não tem HTA. 

Apenas um participante com dor intensa tem HTA. Apesar da HTA ser um inibidor endógeno da 

dor (aguda) em indivíduos sem dor, aquando da presença de dor crónica, devido às disfunções 

nos mecanismos dos barorrecetores, a HTA deixa de ter esse fator protetor uma vez que o 

aumento persistente dos valores da pressão arterial, após algum tempo, geram uma disfunção 

na libertação destes opióides resultando na redução do seu efeito analgésico (Coba et al., 2018; 

Saccò et al., 2013). Além disso, Malmberg-Ceder et al. (2017), mostrou que a HTA e a toma de 

medicamentos antiinflamatórios não esteroides é mais prevalente em indivíduos com dor 

crónica musculoesquelética. Mais uma vez, o tamanho reduzido da amostra pode ser uma 

explicação para a diferença entre os resultados do presente estudo e da literatura relativamente 

à obesidade e à HTA.  
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Relativamente aos hábitos alimentares (refeições diárias, quantidade de pequenos-almoços, 

frutas e legumes semanais e quantidade de refrigerantes e fast-food semanais), neste estudo, 

não se verificou associação entre as variáveis descritas acima e a presença de dor. Também não 

se verificou valor estatisticamente significativo na comparação com a intensidade média da dor. 

Uma possível explicação para estes resultados poderá ter sido a homogeneidade nas respostas 

da amostra, uma vez que os participantes responderam na sua maioria que comem todos os 

dias pequeno-almoço (98,1% sem dor; 96,7% com dor crónica), fruta (100%; 96,7%) e legumes 

(98,1%; 100%), o mesmo número de participantes sem dor respondeu que come até 3 refeições 

diárias e 4 ou mais refeições diárias e, 36,7% e 63,3% com dor crónica, respondeu, 

respetivamente, até 3 refeições diárias e 4 ou mais refeições diárias. Relativamete ao consumo 

semanal de refrigerantes e/ou fast-food: 38,5% e 48,1% do grupo sem dor consome pelo menos 

uma vez por semana regrigerantes e/ou fast-food, respetivamente e, do grupo com dor crónica, 

40,0% e 43,3%, respetivamente. Neste parâmetro a literatura não é consensual. Em 2016, o 

investigador De Gregori et al. concluiu que a relação entre a presença de dor crónica e uma dieta 

pouco saudável é pouco clara e Kirsch Micheletti et el., em 2019, também não obteve resultados 

significativos nesta área. Tal como no presente estudo, estes autores, recolheram os dados 

através de um questionário com o qual obtiveram respostas heterogéneas. Os questionários 

destes dois estudos tiveram perguntas gerais e semelhantes às utilizadas no questionário 

e.cuidHaMUs-QueST® adotado neste estudo, ou seja, perguntas genéricas sobre os mesmos 

tópicos e que não aprofundam a temática, neste caso, da alimentação. Uma outra razão, poderá 

ser a literacia da amostra obtida na medida em que, poderá influenciar os resultados, notando 

que é uma população informada e preocupada com a temática da alimentação e, por isso parece 

apresentar hábitos alimentares saudáveis. 

No que respeita à atividade física, a maioria  dos participantes (67,1%) fazem menos de 30 

minutos de atividade física por dia (inclui atividades como andar a pé, utilizar bicicleta na 

deslocação para o emprego, escola ou fazer compras, por exemplo), o que significa que não 

cumprem as recomendações da OMS de 150 minutos semanais de atividade física moderada a 

intensa (Azar, 2018; World Health Organization, 2018). Apesar de não ser consensual, há autores 

que defendem que a atividade física funciona como um fator protetor da dor, os indivíduos, ao 

não atingirem esses mínimos recomendados, estão mais facilmente predispostos à dor (Mills et 

al., 2019). Relativamente à atividade física e intensidade da dor, 45,5% dos participantes com 

dor crónica intensa fazem atividade física diária durante pelo menos 30 minutos, em contraste 

com os participantes com dor ligeira que, apenas, 10% atingem este tempo. Assim, pode-se 

concluir que apesar de relatarem níveis de dor mais altos, os participantes deste estudo cuja dor 
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é mais intensa, atingem os mínimos recomendados pela OMS. Estes indivíduos poderão ter sido 

aconselhados pelo médico assistente ou outro profissional de saúde, a ser mais ativos 

fisicamente, na medida em que a atividade física tem benefícios na saúde dos indivíduos.  Na 

literatura, estudos mostram uma relação inversa entre a dor crónica e a atividade física (Marley 

et al., 2017; Mills et al., 2019), contudo, num outro estudo onde se ajustou a análise para a 

comparação entre a atividade física, a genética e o ambiente, essa associação entre a atividade 

física e a dor não foi  estatisticamente significativa (Kirsch Micheletti et al., 2019), podendo assim 

inferir-se que em análise logística multivariada, como no presente estudo, a atividade física 

poderá não demonstrar a mesma influência na presença de dor comparativamente a outras 

variáveis que poderão ter mais influência. 

Em relação aos hábitos tabágicos, 17,1% da amostra deste estudo é atualmente fumadora e 

28,6% dos fumadores refere ter dor crónica. Nesta amostra, a percentagem de fumadores é 

mais elevada do que na amostra relativa ao estudo de 2019 decorrido na UA (15%) (Brandão et 

al., 2019). Kirsch Micheletti et al. (2019) e Orhurhu, Pittelkow  Hooten (2015), concluíram que o 

tabagismo está associado a um maior risco de dor crónica. Além do mais,  indivíduos fumadores 

relatam maior intensidade da dor e maior maior número de regiões corporais dolorosas 

(Orhurhu, Pittelkow, & Hooten, 2015). Um estudo mostra que, nos indivíduos com dor crónica 

a percentagem de fumadores é de 22,8% (Mills et al., 2019; Orhurhu et al., 2015). O mecanismo 

de ação explicativo deste facto mais consensual é a ligação a recetores de acetilcolina-nicotina 

(nAChRs) acoplados a canais iónicos a nível central e periférico. Outro dos mecanismos 

explicativos da ação da nicotina é a sua atuação nas vias opióide endógneas que são inibidoras 

da perceção da dor (Shi et al., 2010). Segundo estes processos, caso a dor não seja controlada a 

percentagem de pessoas fumadoras, a cada ano aumenta. 

Tendo em conta as associações que se verificaram neste estudo entre a idade, a qualidade do 

sono com a presença de dor, assim como, a qualidade do sono com a intensidade da dor, têm 

uma importância prática, visto que uma intervenção individualizada multidisciplinar para cada 

trabalhador ou grupo de trabalhadores com funções semelhantes, pode melhorar a sua 

perceção relativamente à dor, potenciar formas de lidar com a dor (estratégias de coping mais 

eficazes) e, diminuição da própria dor, melhorando assim a capacidade para o trabalho. A 

literacia e educação para a saúde deve ser realizada também no trabalho por equipas de 

profissionais de saúde multidisciplinares, nas quais se insere o fisioterapeuta. Neste contexto, o 

fisioterapeuta exerce funções ocupacionais e de ergonomia, visando o bem estar dos 

trabalhadores, assim como a produtividade da empresa ou instituição. A equipa multidisciplinar 

e a consulta de medicina do trabalho permitem referenciar situações e adequar, personalizando 



Andreia Cardoso Afonso 

42 
 

Universidade de Aveiro 

as intervenções. Por essa razão, é importante que as chefias e os departamentos de medicina 

do trabalho (que incluem profissionais de saúde de diversas áreas, tal como já foi referido) de 

qualquer empresa ou instituição tenham o conhecimento de quais os fatores relacionados com 

a dor, as características da população assim como as suas necessidades, para se ir de encontro 

e, a longo prazo, economizar potenciando o trabalho de todos. A proatividade de uma entidade 

empregadora interventiva permite obter maior produtividade, melhoria da qualidade de vida 

dos trabalhadores, satisfação no trabalho e, prevenção de lesões. 

 

1.1. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O presente estudo tem limitações que devem ser tomadas em consideração. A primeira 

limitação deve-se ao baixo número de participantes que constitui a amostra do estudo. O 

número reduzido de participantes deveu-se ao atraso no consentimento favorável por parte da 

empresa prestadora dos serviços de medicina do trabalho à UA e à situação atual de pandemia 

devido ao Covid-19. O reduzido tamanho da amostra impediu a análise da associação entre os 

dados sociodemográficos, comportamentais e de saúde em função do fenótipo da dor, como 

inicialmente planeado. Apesar disso, relativamente à presença de dor e à intensidade média da 

dor, os resultados obtidos vão, em parte, de encontro aos da literatura, mesmo quando 

comparado com estudos com amostras maiores, algumas nas casas das centenas ou milhares 

de participantes. Os questinários PainDetect e Inventário de Sensibilização Central, apenas 

puderam ter sido analisados de forma descritiva, mas sem tirar conclusões gerais, devido ao 

tamanho reduzido da amostra.  

O questionário e.cuidHaMUs-QueST® (Breve Questionário para a Monitorização da Saúde®) que, 

tendo sido desenvolvido no âmbito do programa ecuidHaMUsTM em 2018 e, aprovado pela 

CEDUA, não pôde sofrer adaptações que pudesse tornar o presente estudo mais interessante 

na medida em que é um questionário geral e transversal, não aprofundando nenhuma das 

questões relativas às áreas que aborda. Contudo, por ser um questionário geral e transversal, 

tem a vantagem de conseguir fazer uma triagem rápida de cada participante e, por não ser 

denso, demonstrou ter boa adesão. Do ponto de vista analítico, teria sido interessante alargar-

se nas questões relativas aos temas estudados, nomeadamente dor e comportamentos de 

saúde. 
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4.2. IMPLICAÇÕES CLÍNICAS E ESTUDOS FUTUROS 

Este estudo, constitui uma mais-valia na medida em que analisou os diversos fatores associados 

à dor crónica. Este tipo de estudo, analítico transversal, se continuado dará origem a estudos 

longitudinais, permitindo, a longo prazo, na área da fisioterapia ocupacional analisar as 

características e necessidades dos trabalhadores, podendo delinear intervenções de acordo com 

as mesmas. Os resultados do presente estudo demonstram a relevância da avaliação do sono 

aquando da avaliação em fisioterapia, dado o seu impacto na dor. A educação e fornecimento 

de estratégias de higiene do sono fará sentido em ser ponto integrante da intervenção da 

fisioterapia associada a outras valências da saúde. 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a dor crónica é um problema entre os 

indivíduos da comunidade de trabalhadores da Universidade de Aveiro que constituíram a 

amostra deste estudo. A associação entre a idade e a qualidade do sono com a presença de dor 

crónica foi o principal resultado deste estudo. Este estudo deve ser tido em conta aquando do 

acompanhamento dos trabalhadores pelo departamento de medicina do trabalho e aquando da 

tomada de decisão pelos responsáveis da instituição, uma vez que mostrou uma elevada 

prevalência da dor crónica, o que a longo prazo, pode acarretar custos diversos relacionados 

com a temática. 

 



 

 

  



 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

Abad, V. C., Sarinas, P. S. A., & Guilleminault, C. (2008). Sleep and Rheumatologic Disorders. Sleep 

Medicine Reviews, 12(3), 211–228. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2007.09.001 

Altier, N., & Stewart, J. (1999). Minireview the role of dopamine in the nucleus accumbens in 

analgesia, 65(22). 

Ambrose, K. R., & Golightly, Y. M. (2016). Physical Exercise as Non-pharmacological Treatment of 

Chronic Pain: Why and When, 25(3), 289–313. https://doi.org/10.1007/s11065-015-9294-

9.Functional 

Anderson, K. L., Pinkerton, K. E., Uyeminami, D., Simons, C. T., Carstens, M. I., & Carstens, E. (2004). 

Antinociception induced by chronic exposure of rats to cigarette smoke. Neuroscience Letters, 

366(1), 86–91. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2004.05.020 

Andias, R., & Silva, A. G. (2020). Cross-Cultural Adaptation and Psychometric Properties of the 

European Portuguese Version of the Central Sensitization Inventory in Adolescents With 

Musculoskeletal Chronic Pain. Pain Practice, 20(5), 480–490. 

https://doi.org/10.1111/papr.12875 

Azar, A. M. (2018). Physical activity guidelines. Centers for Disease Control and Prevention, 53(4), 

25. https://doi.org/10.1249/fit.0000000000000472 

Baeyer, C. L. von, Lin, V., Seidman, L. C., Tsao, J. C., & Zeltzer, L. K. (2011). Pain charts in assessment 

of the location of pediatric pain. Pain Management, 1(1), 61–68. 

https://doi.org/10.2217/pmt.10.2 

Bakhshaie, J., Ditre, J. W., Langdon, K. J., Asmundson, G. J. G., Paulus, D. J., & Zvolensky, M. J. (2016). 

Pain intensity and smoking behavior among treatment seeking smokers. Psychiatry Research, 

237, 67–71. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.01.073 

Baron, R., Binder, A., & Wasner, G. (2010). Neuropathic pain: Diagnosis, pathophysiological 

mechanisms, and treatment. The Lancet Neurology, 9(8), 807–819. 

https://doi.org/10.1016/S1474-4422(10)70143-5 

Berrendero, F., Mendizábal, V., Robledo, P., Galeote, L., Bilkei-Gorzo, A., Zimmer, A., & Maldonado, 

R. (2005). Nicotine-induced antinociception, rewarding effects, and physical dependence are 



 

 

decreased in mice lacking the preproenkephalin gene. Journal of Neuroscience, 25(5), 1103–

1112. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3008-04.2005 

Bestall, S. M., Hulse, R. P., Blackley, Z., Swift, M., Ved, N., Paton, K., … Donaldson, L. F. (2018). 

Sensory Neuronal Sensitisation occurs through HMGB-1-RAGE and TRPV1 in High-glucose 

Conditions. Journal of Cell Science, 131(14). https://doi.org/10.1242/jcs.215939 

Booth, J., Moseley, G. L., Schiltenwolf, M., Cashin, A., Davies, M., & Hübscher, M. (2017). Exercise 

for Chronic Musculoskeletal Pain: A biopsychosocial approach. Musculoskeletal Care, 15(4), 

413–421. https://doi.org/10.1002/msc.1191 

Brain, K., Burrows, T. L., Rollo, M. E., Chai, L. K., Clarke, E. D., Hayes, C., … Collins, C. E. (2019). A 

systematic Review and Meta-analysis of Nutrition Interventions for Chronic Noncancer Pain. 

Journal of Human Nutrition and Dietetics, 32(2), 198–225. https://doi.org/10.1111/jhn.12601 

Brandão, M. P., Beça, P. G., Silva, A., Gomes, G., & Sá Couto, P. (2019). Infografia do e-CuidHaMUs: 

Sistema Integrado Sustentável de Monitorização da Saúde pela Universidade de Aveiro. 

Bruehl, S., & Chung, O. Y. (2004). Interactions between the Cardiovascular and Pain regulatory 

systems: An updated review of mechanisms and possible alterations in chronic pain. 

Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 28(4), 395–414. 

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2004.06.004 

Bruehl, S., Chung, O. Y., Diedrich, L., Diedrich, A., & Robertson, D. (2008). The Relationship between 

resting Blood Pressure and Acute Pain Sensitivity: Effects of chroic pain and alpha-2 adrenergic 

blockade. Journal of Behavioral Medicine, 31(1), 71–80. https://doi.org/10.1007/s10865-007-

9133-4 

Casey, M. B., Cotter, N., Kelly, C., Mc Elchar, L., Dunne, C., Neary, R., … Doody, C. (2020). Exercise 

and Acceptance and Commitment Therapy for Chronic Pain: A Case Series with One-Year 

Follow-Up. Musculoskeletal Care, 18(1), 64–73. https://doi.org/10.1002/msc.1444 

Choy, E. H. S. (2015). The role of Sleep in Pain and Fibromyalgia. Nature Reviews Rheumatology, 

11(9), 513–520. https://doi.org/10.1038/nrrheum.2015.56 

Coba, P. D. La, Bruehl, S., Garber, J., Smith, C., & Walker, L. (2018). Is resolution of Chronic Pain 

associated with changes in Blood Pressure-related Hypoalgesia? Annals of Behavioral 

Medicine, 52(7), 552–559. https://doi.org/10.1093/abm/kax021 



 

 

Damaj, M. I. (2005). Calcium-acting drugs modulate expression and development of chronic 

tolerance to nicotine-induced antinociception in mice. Journal of Pharmacology and 

Experimental Therapeutics, 315(2), 959–964. https://doi.org/10.1124/jpet.105.092460 

Direção-Geral da Saúde. (2018). Definição de Dor. Retrieved June 13, 2020, from 

https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/dor.aspx 

Dueñas, M., Ojeda, B., Salazar, A., Mico, J. A., & Failde, I. (2016). A Review of Chronic Pain Impact 

on Patients, Their Social Environment and the Health Care System. Journal of Pain Research, 

9, 457–467. https://doi.org/10.2147/JPR.S105892 

Dunne, F. J., Getachew, H., Cullenbrooke, F., & Dunne, C. (2018). Pain and Pain Syndromes. British 

Journal of Hospital Medicine (London, England : 2005), 79(8), 449–453. 

https://doi.org/10.12968/hmed.2018.79.8.449 

Emery, C., Olson, K., Bodine, A., Lee, V., & Habash, D. (2017). Dietary Intake Mediates the 

Relationship of Body Fat to Pain. Pain, 158(2), 273–277. 

https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000754 

English, W. A., & Spencer, R. (2007). Effects of smoking on cardioplumonary baroreceptor activation 

and peripheral vascular resistance. Anaesthesia and Intensive Care Medicine, 8(3), 89–90. 

https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2006.12.014 

Farioli, A., Mattioli, S., Quaglieri, A., Curti, S., Violante, F. S., & Coggon, D. (2014). Musculoskeletal 

pain in Europe: The role of personal, occupational, and social risk factors. Scandinavian Journal 

of Work, Environment and Health, 40(1), 36–46. https://doi.org/10.5271/sjweh.3381 

Feldman, E. L. (2003). Oxidative Stress and Diabetic Neuropathy: A new understanding of an old 

problem. Journal of Clinical Investigation, 111(4), 431–433. 

https://doi.org/10.1172/JCI200317863 

Ferreira-Valente, M. A., Pais-Ribeiro, J. L., & Jensen, M. P. (2011). Validity of Four Pain Intensity 

Rating Scales. Pain, 152(10), 2399–2404. https://doi.org/10.1016/j.pain.2011.07.005 

Finan, P., Goodin, B., & Smith, M. (2013). The Association of Sleep and Pain: An update and a path 

forward. J Pain, 23(1), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2013.08.007 

Frohnhofen, H. (2018). Pain and sleep: A bidirectional relationship. Zeitschrift Fur Gerontologie Und 

Geriatrie, 51(8), 869–872. https://doi.org/10.1007/s00391-018-01461-8 



 

 

Galán-Martín, M. A., Montero-Cuadrado, F., Lluch-Girbes, E., Coca-López, M. C., Mayo-Iscar, A., & 

Cuesta-Vargas, A. (2020). Pain Neuroscience Education and Physical Exercise for Patients with 

Chronic Spinal Pain in Primary Healthcare: A randomised trial protocol. BMC Musculoskeletal 

Disorders, 20(1), 1–22. https://doi.org/10.1186/s12891-019-2889-1 

Gear, R. W., Aley, K. O., & Levine, J. D. (1999). Pain-Induced Analgesia Mediated by Mesolimbic 

Reward Circuits, 19(16), 7175–7181. 

Gierthmühlen, J., & Baron, R. (2009). Neuropathic pain. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 67(4), 1166–

1167. https://doi.org/10.1590/S0004-282X2009000600041 

Girdler, S. S., Maixner, W., Naftel, H. A., Stewart, P. W., Moretz, R. L., & Light, K. C. (2005). Cigarette 

smoking, stress-induced analgesia and pain perception in men and women. Pain, 114(3), 372–

385. https://doi.org/10.1016/j.pain.2004.12.035 

Giron, S., & Griffis, C. (2015). Chronic Pain and Decreased Opioid Efficacy: An Inflammatory Link. 

Pain Management Nursing, 16(5), 819–831. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2015.04.001 

Glassman, S. D., Anagnost, S. C., Parker, A., Burke, D., Johnson, J. R., & Dimar, J. R. (2000). The effect 

of cigarette smoking and smoking cessation on spinal fusion. Spine, 25(20), 2608–2615. 

https://doi.org/10.1097/00007632-200010150-00011 

Goodson, N. J., Smith, B. H., Hocking, L. J., McGilchrist, M. M., Dominiczak, A. F., Morris, A., … 

Goebel, A. (2013). Cardiovascular Risk Factors Associated with the Metabolic Syndrome are 

more Prevalent in People Reporting Chronic Pain: Results from a cross-sectional general 

population study. Pain, 154(9), 1595–1602. https://doi.org/10.1016/j.pain.2013.04.043 

Hecke, O. van, Torrance, N., & Smith, B. (2013). Chronic Pain Epidemiology – Where do Lifestyle 

Factors Fit In? British Journal of Pain, 7(4), 209–217. 

https://doi.org/10.1177/2049463713493264 

Hitt, H. C., McMillen, R. C., Thornton-Neaves, T., Koch, K., & Cosby, A. G. (2007). Comorbidity of 

Obesity and Pain in a General Population: Results from the Southern Pain Prevalence Study. 

Journal of Pain, 8(5), 430–436. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2006.12.003 

Hodges, P. W., & Smeets, R. J. (2015). Interaction between pain, movement, and physical activity: 

Short-term benefits, long-term consequences, and targets for treatment. Clinical Journal of 

Pain, 31(2), 97–107. https://doi.org/10.1097/AJP.0000000000000098 



 

 

Hooten, W. M., Townsend, C. O., Bruce, B. K., & Warner, D. O. (2009). The Effects of Smoking Status 

on Opioid Tapering Among Patients with Chronic Pain, 108(1). 

https://doi.org/10.1213/ane.0b013e31818c7b99 

IASP. (2017). IASP Terminology - IASP. Retrieved February 23, 2020, from https://www.iasp-

pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Pain 

Jank, R., Gallee, A., Boeckle, M., Fiegl, S., & Pieh, C. (2017). Chronic Pain and Sleep Disorders in 

Primary Care. Pain Research and Treatment, 2017, 34–37. 

https://doi.org/10.1155/2017/9081802 

Ji, R., Nackley, A., & Huh, Y. (2018). Neuroinflammation and Central Sensitization in Chronic and 

Widespread Pain. Anesthesiology, (Xxx), 1–24. 

John R.Giudicessi, BA.Michael J.Ackerman., 2013. (2008). Hypoalgesia Associated with Elevated 

Resting Blood Pressure: evidence for endogenous opioid involvement. Bone, 23(1), 1–7. 

https://doi.org/10.1038/jid.2014.371 

John, U., Alte, D., Hanke, M., Meyer, C., Henry, V., & Schumann, A. (2006). Tobacco smoking in 

relation to analgesic drug use in a national adult population sample, 85, 49–55. 

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2006.03.011 

Jos, B., Jan, B., & Jan, F. (1982). A Short Questionnaire for the Measurement of Habitual Physical 

Activity in Epidemiological Studies. American Journal of Clinical Nutrition, 36(May), 936–942. 

https://doi.org/10.1093/ajcn/36.5.936 

Jung, Y. H., Kim, H., Jeon, S. Y., Kwon, J. M., Lee, W. J., Kim, Y. C., … Kang, D. H. (2019). Brain 

Metabolites and Peripheral Biomarkers Associated with Neuroinflammation in Complex 

Regional Pain Syndrome using [11C]-(R)-PK11195 Positron Emission Tomography and 

Magnetic Resonance Spectroscopy: A pilot study. Pain Medicine (United States), 20(3), 504–

514. https://doi.org/10.1093/pm/pny111 

Kanarek, R. B., & Carrington, C. (2004). Sucrose consumption enhances the analgesic effects of 

cigarette smoking in male and female smokers. Psychopharmacology, 173(1), 57–63. 

https://doi.org/10.1007/s00213-003-1699-0 

Kirsch Micheletti, J., Bláfoss, R., Sundstrup, E., Bay, H., Pastre, C. M., & Andersen, L. L. (2019). 

Association between lifestyle and musculoskeletal pain: Cross-sectional study among 10,000 

adults from the general working population. BMC Musculoskeletal Disorders, 20(1), 1–8. 



 

 

https://doi.org/10.1186/s12891-019-3002-5 

Köppen, P. J., Dorner, T. E., Stein, K. V., Simon, J., & Crevenna, R. (2018). Health literacy, pain 

intensity and pain perception in patients with chronic pain. Wiener Klinische Wochenschrift, 

130(1–2), 23–30. https://doi.org/10.1007/s00508-017-1309-5 

Korff, M. Von, Crane, P., Lane, M., Miglioretti, D. L., Simon, G., Saunders, K., … Kessler, R. (2005). 

Chronic spinal pain and physical – mental comorbidity in the United States : results from the 

national comorbidity survey replication, 113, 331–339. 

https://doi.org/10.1016/j.pain.2004.11.010 

Kosek, E., Cohen, M., Baron, R., Gebhart, G. F., Mico, J. A., Rice, A. S. C., … Sluka, A. K. (2016). Do we 

need a third mechanistic descriptor for chronic pain states? Pain, 157(7), 1382–1386. 

https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000507 

Lacagnina, M. J., Watkins, L. R., & Grace, P. M. (2018). Toll-like Receptors and their role in Persistent 

Pain. Pharmacology and Therapeutics (Vol. 184). 

https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2017.10.006 

Lankhorst, M. A. (2016). Smoking and Chronic Pain. Journal of Pain and Palliative Care 

Pharmacotherapy, 30(4), 326–327. https://doi.org/10.1080/15360288.2016.1231737 

Latremoliere, A., & Woolf, C. J. (2009). Central Sensitization: A Generator of Pain Hypersensitivity 

by Central Neural Plasticity. Journal Pain, 83(14), 1455–1462. 

https://doi.org/10.1016/j.jpain.2009.06.012.Central 

Leonard, M. T., Chatkoff, D. K., & Gallaway, M. (2013). Association between pain catastrophizing, 

spouse responses to pain, and blood pressure in chronic pain patients: A pathway to potential 

comorbidity. International Journal of Behavioral Medicine, 20(4), 590–598. 

https://doi.org/10.1007/s12529-012-9262-1 

Li, X., & Clark, J. D. (2003). Heme oxygenase type 2 participates in the development of chronic 

inflammatory and neuropathic pain. The Journal of Pain : Official Journal of the American Pain 

Society, 4(2), 101–107. https://doi.org/10.1054/JPAI.2003.18 

Lima, L. V., Abner, T. S. S., & Sluka, K. A. (2017). Does exercise increase or decrease pain? Central 

mechanisms underlying these two phenomena. Journal of Physiology, 595(13), 4141–4150. 

https://doi.org/10.1113/JP273355 



 

 

Lj, G., Ra, M., Clarke, C., Martin, D., La, C., Bh, S., … Smith, B. H. (2017). Physical Activity and Exercise 

for Chronic Pain in Adults: an Overview of Cochrane Reviews. The Cochrane Database of 

Systematic Reviews, 1(1), CD011279. 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD011279.pub2.www.cochranelibrary.com 

Lopes, C., Aro, A., Azevedo, A., Ramos, E., & Barros, H. (2007). Intake and Adipose Tissue 

Composition of Fatty Acids and Risk of Myocardial Infarction in a Male Portuguese Community 

Sample. Journal of the American Dietetic Association, 107(2), 276–286. 

https://doi.org/10.1016/j.jada.2006.11.008 

López-Canul, M., Hyun Min, S., Posa, L., De Gregorio, D., Bedini, A., Spadoni, G., … Comai, S. (2019). 

Melatonin MT1 and MT2 receptors exhibit distinct effects in the modulation of body 

temperature across the light/dark cycle. International Journal of Molecular Sciences, 20(10), 

1–13. https://doi.org/10.3390/ijms20102452 

Lopez-Canul, M., Palazzo, E., Dominguez-Lopez, S., Luongo, L., Lacoste, B., Comai, S., … Gobbi, G. 

(2015). Selective melatonin MT2 receptor ligands relieve neuropathic pain through 

modulation of brainstem descending antinociceptive pathways. Pain, 156(2), 305–317. 

https://doi.org/10.1097/01.j.pain.0000460311.71572.5f 

Magliano, M. (2010). Menopausal arthralgia: Fact or fiction. Maturitas, 67(1), 29–33. 

https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2010.04.009 

Mahony, S. M. O., Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2017). The Microbiota Gut Brain Axis as a Key 

Regulator of Visceral Pain. Pain, 158(4), 19–28. https://doi.org/10.1177/2398212817705279 

Maixner, W., Fillingim, R., Kincaid, S., Sigurdsson, A., & Harris, M. B. (1997). Relationship between 

pain sensitivity and resting arterial blood pressure in patients with painful 

temporomandibular disorders. Psychosomatic Medicine, 59(5), 503–511. 

https://doi.org/10.1097/00006842-199709000-00007 

Majeed, M. H., Ali, A. A., & Sudak, D. M. (2018). Mindfulness-based Interventions for Chronic Pain: 

Evidence and Applications. Asian Journal of Psychiatry, 32, 79–83. 

https://doi.org/10.1016/j.ajp.2017.11.025 

Malfliet, A., Kregel, J., Coppieters, I., De Pauw, R., Meeus, M., Roussel, N., … Nijs, J. (2018). Effect of 

pain neuroscience education combined with cognition-targeted motor control training on 

chronic spinal pain a randomized clinical trial. JAMA Neurology, 75(7), 808–817. 



 

 

https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2018.0492 

Malmberg-Ceder, K., Haanpää, M., Korhonen, P., Kautiainen, H., & Seppo, S. (2017). Relationship of 

musculoskeletal pain and well-being at work – Does pain matter? Scandinavian Journal of 

Pain, 15, 38–43. https://doi.org/10.1016/j.sjpain.2016.11.018 

Malon, J., Shah, P., Koh, W. Y., Cattabriga, G., Li, E., & Cao, L. (2018). Characterizing the 

demographics of chronic pain patients in the state of Maine using the Maine all payer claims 

database. BMC Public Health, 18(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5673-5 

Marley, J., Tully, M. A., Porter-Armstrong, A., Bunting, B., O’Hanlon, J., Atkins, L., … McDonough, S. 

M. (2017). The effectiveness of interventions aimed at increasing physical activity in adults 

with persistent musculoskeletal pain. BMC Musculoskeletal Disorders, 18(1). 

https://doi.org/10.1186/s12891-017-1836-2 

Marshall, D. L., Redfern, P. H., & Wonnacott, S. (1997). Presynaptic Nicotinic Modulation of 

Dopamine Release in the Three Ascending Pathways Studied by In Vivo Microdialysis : 

Comparison of Naive and Chronic Nicotine-Treated Rats. 

Mazza, S., Magnin, M., & Bastuji, H. (2012). Pain and sleep: From reaction to action. 

Neurophysiologie Clinique, 42(5), 337–344. https://doi.org/10.1016/j.neucli.2012.05.003 

Mcvey Neufeld, K. A., Mao, Y. K., Bienenstock, J., Foster, J. A., & Kunze, W. A. (2013). The 

Microbiome is Essential for Normal Gut Intrinsic Primary Afferent Neuron Excitability in the 

Mouse. Neurogastroenterology and Motility, 25(2), 183–190. 

https://doi.org/10.1111/nmo.12049 

McVinnie, D. S. (2013). Obesity and pain. The British Pain Society, 37(4), 307–310. 

https://doi.org/10.1177/2049463713484296 

Mills, S. E. E., Nicolson, K. P., & Smith, B. H. (2019). Chronic Pain: a review of its epidemiology and 

associated factors in population-based studies. British Journal of Anaesthesia, 123(2), e273–

e283. https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.03.023 

Nahin, R. (2015). Estimates of Pain Prevalence and Severity in Adults: United States, 2012. Journal 

of Pain, 16(8), 769–780. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2017.03.040 

Nascimento, D. C., Andersen, M. L., Hipólide, D. C., Nobrega, J. N., & Tufik, S. (2007). Pain 

Hypersensitivity induced by Paradoxical Sleep Deprivation is not due to altered binding to 



 

 

Brain μ-opioid Rceptors. Behavioural Brain Research, 178(2), 216–220. 

https://doi.org/10.1016/j.bbr.2006.12.016 

Neblett, R. (2018). The Central Sensitization Inventory: A user’s manual. Journal of Applied 

Biobehavioral Research, 23(2), 1–13. https://doi.org/10.1111/jabr.12123 

Nijs, J., Elma, Ö., Yilmaz, S., Mullie, P., & Vanderweeën, L. (2019). Nutritional Neurobiology and 

Central Nervous System Sensitisation: Missing Link in a Comprehensive Treatment for Chronic 

Pain? British Journal of Anaesthesia, (xxx), 1–5. https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.07.016 

Nijs, J., Loggia, M. L., Polli, A., Moens, M., Huysmans, E., Goudman, L., … Clauw, D. (2017). Sleep 

Disturbances and Severe Stress as Glial Activators: key targets for treating Central 

Sensitization in Chronic Pain Patients? Expert Opinion on Therapeutic Targets, 21(8), 817–826. 

https://doi.org/10.1080/14728222.2017.1353603 

Okifuji, A., & Hare, B. D. (2015). The Association between Chronic Pain and Obesity. Journal of Pain 

Research, 8, 399–408. https://doi.org/10.2147/JPR.S55598 

Orhurhu, V. J., Pittelkow, T. P., & Hooten, W. M. (2015). Prevalence of smoking in adults with 

chronic pain. Tobacco Induced Diseases, 13(1), 15–20. https://doi.org/10.1186/s12971-015-

0042-y 

Parker, R., Bergman, E., Mntambo, A., Stubbs, S., & Wills, M. (2017). Levels of physical activity in 

people with chronic pain. South African Journal of Physiotherapy, 73(1), 1–7. 

https://doi.org/10.4102/sajp.v73i1.323 

Parker, R., Jelsma, J., & Stein, D. J. (2016). Managing pain in women living with HIV/AIDS. Journal of 

Nervous and Mental Disease, 204(9), 665–672. 

https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000506 

Parkerson, H. A., Zvolensky, M. J., & Asmundson, G. J. G. (2013). Understanding the relationship 

between smoking and pain. Expert Review of Neurotherapeutics, 13(12), 1407–1414. 

https://doi.org/10.1586/14737175.2013.859524 

Peuhkuri, K., Sihvola, N., & Korpela, R. (2012). Diet promotes sleep duration and quality. Nutrition 

Research, 32(5), 309–319. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2012.03.009 

Polonia, J., Martins, L., Pinto, F., & Nazare, J. (2014). Prevalence, awareness, treatment and control 

of hypertension and salt intake in Portugal: Changes over a decade the PHYSA study. Journal 



 

 

of Hypertension, 32(6), 1211–1221. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000000162 

Radu, B. M., Bramanti, P., & Osculati, F. (2013). Neurovascular Unit in Chronic Pain. Mediators of 

Inflammation, 2013, 1–18. https://doi.org/10.1155/2013/648268 

Rainville, J., Hartigan, C., Martinez, E., Limke, J., Jouve, C., & Finno, M. (2004). Exercise as a 

treatment for chronic low back pain. Spine Journal, 4(1), 106–115. 

https://doi.org/10.1016/S1529-9430(03)00174-8 

Riccio, G., Savarese, C., Posteraro, G., & Procaccini, E. M. (1998). The Acute Effect of Smoking on 

Cutaneous Microcirculation Blood Flow in Habitual Smokers and Nonsmokers, 115–118. 

Rodgers, H. M. (2017). The Interrelationship of Obesity, Pain, and Diet/Nutrition. In Nutritional 

Modulators of Pain in the Aging Population (Vol. 2, pp. 143–149). Elsevier Inc. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805186-3/00012-6 

Sabia, M., & Kalariya, J. (2018). Nutrition and its Effects on Inflammation and Chronic Pain (Vol. 1). 

Saccò, M., Meschi, M., & Regolisti, G. (2013). The Relationship between Blood Pressure and Pain. 

Journal of Clinical Hypertension, 15(8), 600–605. https://doi.org/10.1111/jch.12145 

Santos, A., & Cruz, E. (2017). Fiabilidade e Validade de Constructo da Pain DETECT Questionnaire, 

83. Retrieved from http://hdl.handle.net/10400.26/19752 

Schmidt, B. L., Tambeli, C. H., Gear, R. W., & Levine, J. D. (2001). Nicotine Withdrawal Hyperalgia 

and Opioid-mediated Analgesia Depend on Nicotine Receptors in Nucleus Accumbens, 106(1), 

129–136. 

Schmitz, J. M., & Grabowski, J. (1994). The effects of high and low doses of methadone on cigarette 

smoking, 34, 237–242. 

Schuh-Hofer, S., Wodarski, R., Pfau, D. B., Caspani, O., Magerl, W., Kennedy, J. D., & Treede, R. D. 

(2013). One Night of Total Sleep Deprivation Promotes a State of Generalized Hyperalgesia: A 

surrogate pain model to study the relationship of insomnia and pain. Pain, 154(9), 1613–1621. 

https://doi.org/10.1016/j.pain.2013.04.046 

Sessenwein, J. L., Baker, C. C., Pradhananga, S., Maitland, M. E., Petrof, E. O., Allen-Vercoe, E., … 

Lomax, A. E. (2017). Protease-mediated Suppression of DRG Neuron Excitability by 

Commensal Bacteria. Journal of Neuroscience, 37(48), 11758–11768. 

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1672-17.2017 



 

 

Shi, Y., Weingarten, T. N., Mantilla, C. B., Hooten, W. M., & Warner, D. O. (2010). Smoking and pain: 

Pathophysiology and clinical implications. Anesthesiology, 113(4), 977–992. 

https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3181ebdaf9 

Sivertsen, B., Lallukka, T., Petrie, K. J., Steingrimsdottir, O. A., Stubhaug, A., & Nielsen, C. S. (2015). 

Sleep and Pain Sensitivity in Adults. Pain, 156(8), 1433–1439. 

https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000131 

Slebos, D., Ryter, S. W., & Choi, A. M. K. (2003). Heme oxygenase-1 and carbon monoxide in 

pulmonary medicine, 13, 1–13. 

Sluka, K. A., Frey-Law, L., & Hoeger Bement, M. (2018). Exercise-induced Pain and Analgesia? 

Underlying mechanisms and clinical translation. Pain, 159(9), S91–S97. 

https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001235 

St-Onge, M.-P., Mikic, A., & Pietrolungo, C. E. (2016). Effects of Diet on Sleep Quality. Advances in 

Nutrition, 7(5), 938–949. https://doi.org/10.3945/an.116.012336 

Tick, H. (2015). Nutrition and Pain. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, 

26(2), 309–320. https://doi.org/10.1016/j.pmr.2014.12.006 

Trouvin, A. P., & Perrot, S. (2019). New concepts of pain. Best Practice and Research: Clinical 

Rheumatology, 33(3). https://doi.org/10.1016/j.berh.2019.04.007 

Vaughn, A. C., Cooper, E. M., Dilorenzo, P. M., O’Loughlin, L. J., Konkel, M. E., Peters, J. H., … Czaja, 

K. (2017). Energy-dense Diet Triggers Changes in Gut Microbiota, Reorganization of Gut-brain 

Vagal Communication and Increases Body Fat Accumulation. Acta Neurobiologiae 

Experimentalis, 77(1), 18–30. 

Wang, D., Couture, R., & Hong, Y. (2014). Activated Microglia in the Spinal Cord Underlies Diabetic 

Neuropathic Pain. European Journal of Pharmacology, 728(1), 59–66. 

https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2014.01.057 

Warner, D. O. (2006). Perioperative abstinence from cigarettes: Physiologic and clinical 

consequences. Anesthesiology, 104(2), 356–367. https://doi.org/10.1097/00000542-

200602000-00023 

Watt, F. E. (2018). Musculoskeletal pain and menopause. Post Reproductive Health, 24(1), 34–43. 

https://doi.org/10.1177/2053369118757537 



 

 

WHO. (2006). WHO: Global Database on Body Mass Index. Retrieved February 25, 2018, from 

http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html 

WHO. (2019). WHO revision of pain management guidelines. Retrieved June 28, 2020, from 

https://www.who.int/news-room/detail/27-08-2019-who-revision-of-pain-management-

guidelines 

Wijma, A., Wilgen, P. Van, Meeus, M., & Nijs, J. (2016). Clinical Biopsychosocial Physiotherapy 

Assessment of Patients with Chronic Pain: The First Step in Pain Neuroscience Education. 

Physiotherapy Theory and Practice, 3985(June). 

https://doi.org/10.1080/09593985.2016.1194651 

World Health Organization. (2018). Physical Activity and Adults.”. WHO. Retrieved from 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/ 

Zevin, S., & Benowitz, N. L. (1999). Drug Interactions with An Update, 36(6), 425–438. 

 

 

 

  

  



 

 

7. ANEXO I – PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA 

 

 



 

 

  



 

 

8. ANEXO II – QUESTIONÁRIO ECUIDHAMUS-QUEST® 

 



 

 

 

 



 

 

9. ANEXO III - QUESTIONÁRIO PAINDETECT  



 

 

  



 

 

10. ANEXO IV – INVENTÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL 

 

 

 

 



 

 

 

Neblet, R. (2018). The central sensitization inventory: A user’s manual. The Journal of Applied Behavioral Science.1-13 

DOI: 10.1111/jabr.12123 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. APÊNDICE I – DECLRAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

 

 


